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Agraïments	

 

Tot va començar un mes de juliol quan després d’un període fent investigació al laboratori, i 

conscient que alguna cosa no funcionava, em van proposar passar-me al “lado oscuro” de la 

química teòrica. A priori la decisió no era fàcil, doncs era un canvi important i implicava entrar 

a una àrea força desconeguda per mi, però podríem dir que entre el mestre, l’Agustí, i el 

“padawan” el Salva, em van convèncer, tot i que la resposta inicial fós un “en principi si”. I no 

ha estat només un principi, sinó que a contra pronòstic, hem arribat fins al final.  

I aquí estic, iniciant la darrera pàgina en blanc de la meva tesi, després de molta feina, ara queda 

el darrer esforç, el més agraït. El propòsit de les pròximes línies és dedicar unes breus paraules a 

totes aquelles persones que durant la realització d’aquesta tesi han format part més o menys 

activa de la meva vida, del meu entorn. Abans de res, gràcies a tots, sincerament, moltes gràcies 

per fer-me sentir viu i compartir en algun moment una part d’aquest camí. 

Fent una ullada al passat, m’adono que hi ha hagut i encara hi ha molta gent al meu voltant, més 

de la que em pensava. En primer lloc, i amb tota justícia tenim als directors de la meva tesi, 

l’Agustí i el Gregori. A ells he d’agrair moltes coses, des de deixar-me formar part del grup 

Transmet de bon principi, al grapat de coses que m’han ensenyat, moltes de científiques i moltes 

altres de les que et fan créixer com a persona, però sobretot els hi he d’agrair la seva confiança i 

el seu respecte. 

Tot seguit, pertoca el torn als integrants del grup Transmet, però per on començar, n’hi ha de 

vells, d’actual, doctorands, doctors... a tots, vull agrair-vos el bon ambient del despatx, que ha 

estat sempre idoni per sentir-se a gust, un lloc per treballar, riure i compartir experiències, però 

sobretot un lloc on sempre has pogut demanar un cop de mà, tant si era en l’àmbit científic o no. 

En primer lloc tenim al Salva, com no, amb qui he fet gran part del camí en el món de la 

química, laboratoris junts, exàmens estudiats al darrer moment, festes, viatges... però sobretot 

algú amb qui comparteixo una gran amistat. Només tu Salva saps quan d’aquesta tesi et pertany. 

El Max, el transmet més contemporani a aquesta tesi. Un gran company, sempre disposat a 

donar un cop de mà, i un bon amic als darrers anys, plens d’intensos cafès i de molta feina, però 

també de bacallades i sopars amb “la canalla”. I agafant l’últim relleu trobem al Manu, friki 

declarat (sèries, jocs, música, etc...) però sobretot algú amb qui pots comptar per a qualsevol 

cosa, i amb qui et pots riure fàcilment, malgrat no sigui el típic andalús. Pobre, qui li hagués dit 

a ell (i a mi) que seria l’escollit per suportar de prop la redacció de la meva tesi, ajudant-me 

entre altres coses, en la gran majoria de decisions de format; algun dia algú et compensarà com 

cal, mentrestant recorda que tenim pendent un sopar per Gràcia (on sinó). De la mà del Manu, 

“la canalla” es completa amb l’Eli, el Victor, la Laia i la Rosa, l’ambient únic dels darrers anys 

no es pot explicar sense tots ells: l’Eli, tècnica informàtica del despatx i un gran ajut, entregada 
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a tot el que es disposa a fer; el Victor, alegre i divertit com pocs, quan parla ja et pots calçar, o 

alguna en prepara, o inconscientment la farà; la Laia, tímida d’entrada, però sempre disposada 

amb un somriure, inclús quan es tracta de fer càlculs Mecp; i la Rosa, col·lega d’escriptura, què 

dir de l’experimental que ja no s’hagi dit abans, sort que no van ser només tres mesos, doncs 

d’alguna manera has fet de catalitzador d’alguna cosa entre la resta de transmets. Completant la 

plantilla actual tenim al Pietro, doctor tranquil i de poques paraules, però que quan participa es 

fa notar, “hacemos la última y nos vamos Pietro”; el Jean-Didier, de qui he aprés forces coses, 

tan amb les continues visites al despatx, com durant els viatges a congressos, o fent docència al 

laboratori; la nova expe, la Bea, amb un somriure sincer i divertit que s’encomana, molt útil 

durant l’escriptura de la tesi; i la intermitent Elsa, que amb la seva alegria em recorda com van 

ser els inicis. Mirant al passat trobem a l’Aleix, un altre exemple de bon company de despatx, 

de qui vaig aprendre molta química, i molt de la meva terra. L’Ainara, la primera en marxar, 

però amb qui vaig sentir-me identificat pel seu passat experimental. El David, un exemple de 

serenor, treball i bon fer. El Gabor, una persona especial, i un bon amic, de qui sempre recordaré 

les cerveses entre taulells d’escacs, i sobretot el congrés de Heidelberg. L’Íker, una persona amb 

els braços oberts, amb qui en poc temps fas amistat (espero veure’ns molt aviat per Toulouse). I 

el Luca, qui m’hagués dit que aquell post-doc tranquil i callat amagava dins seu tantes coses, 

moltes d’elles inexplicables amb paraules. Una persona de qui he après molt (l’experiència és 

un grau), i amb qui es pot parlar de tot, però sobretot, amb qui m’he fet un fart de riure. 

Finalment ens queden els integrants esporàdics, gent que he tingut el plaer de conèixer a través 

d’estades curtes, gairebé sempre de tres mesos, però amb alguns dels quals temps suficient per 

crear bones amistats. Persones com l’Andrés que va començar el mateix dia que jo al despatx, 

mai oblidaré aquells tres mesos, van ser completament intensos de feina i del que no ho era, des 

del primer divendres a Gràcia, passant per Berlin, o el posterior viatge al Puerto de Santa María; 

o el Jacob, un bon amic amb qui és molt recomanable fer unes birres, una sola és impossible; o 

el Fran, persones d’aquelles que no et cansaries de tenir a prop, doncs són senzillament bona 

gent; i el mateix podríem dir de la resta de visitants, el Jorge, el Javi, la Tere o el Janos. 

A continuació pertoca el torn a la gent dels despatxos veïns. En primer lloc als tècnics, el Marc,  

i especialment el Carles, vincle de veterania als darrers mesos, persones que sempre m’han 

ajudat en tot el què els he demanat, gràcies, doncs sé que els meus escassos coneixements 

informàtics molt sovint m’han portat a preguntes innecessàries que m’hagués pogut estalviar. El 

Xavi Solans, figura que amb les seves visites continuades i el seu aire despreocupat, sempre 

aconsegueix arrencar somriures al personal del despatx. El Juanma, un altre assidu a les visites, 

el Federico, company de cerveses i partits de futbol als bars, o la Raquel, l’Erica, l’Edu, 

l’Albert, l’Edgar, el Jorge, el Francisco o el Javi, així com alguns dels experimentals, la 

Gemma, la Belen o la Irene, gent amb la que et creues repetides vegades per la planta i que 

sovint amb converses curtes i senzilles t’omplen part del dia.  

Al món químic també trobem a la gent amb qui vaig realitzar els cursos de doctorat, 

especialment el grup que ens vam reunir a Castelló, aquell va ser un mes molt intens, que mai 

oblidaré. Gràcies a tots pel que va suposar per a mi, sobretot a l’Anna, a la Tere i a la Laia, la 

companya de batalles a la tercera planta. I com no, del món inorgànic cal destacar al 
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inconfusible Joan, el meu substitut, gran persona i millor amic, entregat i entusiasta amb tot el 

que fa; i a la Mercè, la seva al·lota, mai oblidaré aquell estiu per Mallorca, em vau fer sentir un 

privilegiat a casa vostra i amb la vostra família, i tampoc les excursions a Fígols. També vull 

agrair, tot i haver perdut molt el contacte els darrers anys, tot el que ha suposat la gent de la 

carrera, especialment a la Sara, l’Alba i la Cristina, gràcies pels innumerables cops que heu estat 

quan us he necessitat. 

Resta un darrer grup d’amics, la gent de sempre, els amics del barri. Aquells amb els que has 

passat més aventures, amics de l’escola, de l’institut, i els agregats a posteriori. El Xavi, amic 

entre amics, aquell que t’empeny en tot el que et proposes, i que si es necessari et portar del braç 

fins a Copenhaguen, aquell que es preocupa per tu i els teus, aquell amb qui has passat les 

aventures més sonades, i que t’espera mentre fas la tesi. El Cristian i la Deborah, bons amics 

amb els que pots comptar sempre per desconnectar de tot plegat, per riure i fer unes partidetes. 

El Marc, un amic disposat a ajudar en tot, o la Marta, el Guillem, el Joel, l’Arantza, el Salva o la 

Roser, tots plegats formant la gent del barri. També important és el “grupet de l’institut”, la 

Clàudia, la Clara, el Jimmy, l’Arnau, la Mireia, la Silvia, el Jordi, la Julia, el Xavi i l’Anna, amb 

qui pots comptar per a tot, per demanar un bon consell, per desfogar-te, o simplement per passar 

una estona agradable. 

Per acabar només em falta agrair tot el que em donen les persones més importants de la meva 

vida. Als meus pares, gràcies per la seva confiança i el seu recolzament, i sobretot per fer-me 

sentir tan estimat; a la meva germana la seva estima i paciència eterna, i la il·lusió que desprèn 

en tot el que l’envolta; a la iaia, per ser un exemple de tantes bones coses; a la família de l’Anna 

que m’ha acollit, i en especial al Roc i al Roger, que amb la seva innocència et recorden què és 

el més important; i a l’Anna, per ser la meva amiga, per aguantar-me els darrers mesos, per ser 

la persona amb qui compartir el present i el futur, i fer-me sentir tan afortunat. 
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Agraïments Oficials. En aquest punt vull agrair al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

per la beca FPU de la que he gaudit durant 4 anys, i especialment al programa Consolider-

Ingenio 2010 del què ha format part el nostre grup de recerca, i que ha facilitat la col·laboració 

entre diferents grups de l’estat espanyol entre les que s’ha beneficiat molt la meva feina 
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Llegenda	de	colors	per	als	àtoms	
	
Llegenda de colors per a la representació dels diferents àtoms que apareixen en les figures on es 

mostren les geometries de les espècies. 
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Resum	

En l’última dècada, el camp de la catàlisi homogènia amb complexos d’or ha experimentat un 

creixement exponencial degut principalment a la seva capacitat per catalitzar reaccions 

orgàniques via l’activació d’enllaços múltiples de carboni. Malgrat la rellevància d’aquestes 

reaccions, el seu funcionament, o més concretament el seu mecanisme és encara poc conegut. 

La causa principal resideix en que generalment són reaccions molt ràpides on és difícil 

caracteritzar intermedis de reacció, i per tant, les evidències experimentals que aporten 

informació de com evolucionen aquestes reaccions són escasses.  

En aquest context, i amb l’experiència del nostre grup en l’estudi de reaccions catalitzades per 

complexos de metalls de transició mitjançant l’ús de tècniques computacionals, ens vam 

proposar analitzar els mecanismes de reaccions catalitzades per complexos d’or emprant càlculs 

DFT d’una sèrie de reaccions seleccionades.  

El treball d’aquesta tesi es pot dividir en dos blocs segons el tipus de reacció que s’ha investigat. 

En primer lloc es presenten els resultats obtinguts de l’estudi del mecanisme de reaccions de 

cicloaddició entre al·lens i diens, i a continuació els corresponents a l’estudi de reaccions 

d’oxidació d’alquins terminals via la transferència d’un àtom d’oxigen d’un grup X-O. Les 

investigacions d’aquests dos tipus de reaccions s’han dut a terme en estreta col·laboració amb 

els grups experimentals que les han desenvolupat al laboratori: el grup del professor J. L. 

Mascareñas de la Universitat de Santiago de Compostela en el cas de les cicloaddicions, i el 

grup del professor G. Asensio de la Universitat de València en la reacció d’oxidació 

intermolecular amb un grup sulfòxid. 

En primer lloc es recull el treball realitzat per a la reacció de cicloaddició intramolecular. Per a 

aquesta reacció s’han investigat els mecanismes per a la formació dels productes de cicloaddició 

(4+3) i (4+2) emprant el reactiu amb dos metils en la posició terminal de l’al·lè (R = Me), i 

complexos d’or(I), or(III) i platí(II) com a catalitzador. Els resultats obtinguts han permès 

identificar que ambdós mecanismes transcorren a través de la formació d’un intermedi 

heptacíclic producte d’una cicloaddició [4C+3C], i analitzar els efectes del catalitzador en la 

selectivitat d’un mecanisme en front de l’altre. S’ha analitzat també l’efecte que tenen els 

substituents en la posició terminal de l’al·lè, provocant unes diferències notables en el 

mecanisme. 
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S’ha estudiat també la versió intermolecular de la reacció. Els resultats emprant el complex 

AuCl mostren que la conformació inicial del diè té influència tant en el mecanisme de reacció 

com en el producte que s’obté. Així, partint del diè en la conformació s-cis, es forma el producte 

de cicloaddició (4+2). La formació d’aquest producte transcorre a través de diferents camins de 

reacció (cicloaddicions concertades [4C+3C] i [4C+2C], o per etapes) en funció de la disposició 

relativa entre els dos reactius, i dels substituents en el diè. Per altra banda, l’estudi de la reacció 

amb l’isoprè en la conformació s-trans ha mostrat que aquesta pot evolucionar vers al producte 

de reacció (4+2) o (2+2), mitjançant mecanismes de cicloaddició per etapes. La principal 

diferència entre els mecanismes per aquests productes resideix en que per obtenir el producte 

(4+2), abans de que tingui lloc la formació del segon enllaç C-C els quatre àtoms del diè han de 

canviar a una geometria tipus s-cis. Per a aquesta reacció també s’han investigat la regio- i 

diastereoselectivitat, així com l’efecte del lligand del catalitzador. Els resultats emprant el 

complex [Au(NHC)]+ han revelat que aquest catalitzador afavoreix la formació del producte 

(2+2) quan la reacció té lloc amb el diè s-trans. 

 

En el segon capítol de resultats, corresponent a les reaccions d’oxidació d’alquins, es mostren en 

primer lloc els resultats per a la reacció d’oxiarilació entre un arilsulfòxid i un alquí terminal. 

L’estudi de les dues reaccions intra- i intermolecular ha permès determinar que el mecanisme 

d’aquestes reaccions transcorre a través d’un procés de reagrupament sigmatròpic [3,3’], en 

discrepància amb la proposta que existia a la bibliografia a través d’un intermedi del tipus 

carbè/carbocatió d’or. A més, aquest procés concertat està d’acord amb la regioselectivitat 

observada en el procés d’arilació, sempre en la posició orto del tiofenil. 
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La versió intramolecular s’ha analitzat emprant complexos amb lligands carbè N-heterocíclics o 

fosfina, pels quals s’ha observat un comportament similar. Per a la versió intermolecular 

catalitzada per complexos d’or amb lligands fosfina, s’ha trobat un mecanisme anàleg. Tot i 

això, aquesta reacció finalitza amb una etapa diferent més favorable on es forma el tautòmer 

enol del producte cetònic observat. 

L’estudi de reaccions d’oxidació d’alquins finalitza amb el treball sobre la reacció 

intramolecular entre un grup N-òxid i un alquí terminal. Els resultats obtinguts han demostrat 

que el mecanisme per a aquesta reacció també transcorre via un procés concertat amb un cicle 

de sis membres, i descarta la participació d’espècies del tipus carbè/carbocatió d’or com s’havia 

proposat anteriorment. A més, s’ha trobat un mecanisme alternatiu a través d’una espècie 

diradical, que tot i ser menys favorable que la via concertada, no es pot descartar ja que les 

diferències d’energia no són prou importants. 

 

Així doncs, el treball realitzat per a les reaccions d’oxidació d’un alquí terminal amb un grup X-

O permet concloure que aquestes transcorren via un procés concertat sense que intermedis 

carbè/carbocatió d’or formin part del camí de reacció. 

 



 xii 

  



 

xiii 

	

Índex	

I Introducció 1 

1  L’or i la seva química ................................................................................................... 3 

1.1  Història i propietats de l’or ................................................................................ 3 

1.2  Efectes relativistes ............................................................................................. 4 

1.3  L’or i la seva capacitat catalítica ....................................................................... 8 

1.4  La catàlisi homogènia amb complexos d’or .................................................... 11 

1.4.1  Catalitzadors homogenis d’or ............................................................. 11 

1.4.2  Interacció de complexos d’or amb enllaços múltiples de carboni ...... 13 

1.4.3 Reaccions de sistemes amb enllaços múltiples carboni - carboni 

catalitzades per complexos d’or ......................................................... 17 

2  Aplicació de la química teòrica computacional a la catàlisi homogènia ............... 25 

2.1  La superfície d’energia potencial (SEP) .......................................................... 25 

2.2  Metodologia per al càlcul de l’energia potencial ............................................ 26 

2.3 Anàlisi de la SEP ............................................................................................. 31 

2.4  Consideracions per a l’estudi computacional amb complexos d’or ................ 33 

II Objectius 37 

III Resultats i discussió 41 

3  Cicloaddicions entre al·lens i diens catalitzades per complexos d’or .................... 43 

3.1  Introducció a les cicloaddicions catalitzades per complexos d’or ................... 43 

3.2  Cicloaddicions catalitzades per complexos d’or entre sistemes insaturats de 

carboni ............................................................................................................. 46 



 xiv 

3.3  Estudi mecanístic de les cicloaddicions intramoleculars entre al·lens i diens 54 

3.3.1 Resultats experimentals previs ....................................................... 54 

3.3.2 Detalls computacionals ................................................................... 56 

3.3.3 Mecanisme per al producte de cicloaddició (4+3) .......................... 57 

3.3.4 Mecanisme per al producte de cicloaddició (4+2) .......................... 68 

3.3.5 Efectes dels substituents en la posició terminal de l’al·lè .............. 77 

3.4  Estudi mecanístic de les cicloaddicions intermoleculars entre al·lens i diens 84 

3.4.1 Resultats experimentals previs ....................................................... 84 

3.4.2 Detalls computacionals ................................................................... 86 

3.4.3 Mecanisme per al producte de cicloaddició (4+2) .......................... 87 

3.4.4 Mecanisme per al producte de cicloaddició (2+2) .......................... 96 

3.4.5 Efectes dels substituents en el diè ................................................. 101 

3.4.6 Efectes del lligand unit al centre metàl·lic ................................... 104 

3.5  Conclusions de l’estudi de cicloaddicions entre al·lens i diens .................... 109 

4  Reaccions d’oxidació d’alquins terminals catalitzades per complexos d’or via 

la transferència d’un àtom d’oxigen ....................................................................... 114 

4.1  Introducció a les reaccions d’oxidació d’alquins catalitzades per complexos 

d’or via transferència d’un àtom d’oxigen d’un grup X-O ............................ 114 

4.2  Reaccions d’oxidació d’alquins amb grups N-òxids i sulfòxids ................... 116 

4.3  Estudi mecanístic de les oxidacions intramoleculars d’alquins terminals 

amb arilsulfòxids ........................................................................................... 120 

4.3.1  Resultats experimentals previs .................................................... 120 

4.3.2  Detalls computacionals ............................................................... 121 

4.3.3  Mecanisme de reacció ................................................................. 122 

4.3.4  Efecte del lligand ......................................................................... 133 

4.3.5  Consideracions metodològiques respecte al perfil de reacció ..... 137 

4.4  Estudi mecanístic de les oxidacions intermoleculars d’alquins terminals 

amb arilsulfòxids ........................................................................................... 143 

4.4.1  Resultats experimentals previs .................................................... 143 



 

xv 

4.4.2  Detalls computacionals ............................................................... 144 

4.4.3  Resultats i discussió .................................................................... 144 

4.5  Estudi mecanístic de les oxidacions intramoleculars d’alquins terminals 

amb grups N-òxids ........................................................................................ 153 

4.5.1  Resultats experimentals previs .................................................... 153 

4.5.2  Detalls computacionals ............................................................... 156 

4.5.3  Mecanisme de reacció ................................................................. 156 

4.5.4  Comparativa amb els resultats de la literatura ............................. 168 

4.6  Conclusions de l’estudi d’oxidacions d’alquins terminals via transferència 

d’un àtom d’oxigen ....................................................................................... 171 

IV Conclusions generals 177 

Referències 183 

V Annexos 197 

Publicació 1 ..................................................................................................................... 199 

Publicació 2 ..................................................................................................................... 205 

Publicació 3 ..................................................................................................................... 219 

Publicació 4 ..................................................................................................................... 233 

Publicació 5 ..................................................................................................................... 259 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xvi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

	

	

	

	

I	
Introducció	

 

 

 



 

  

 



 

  

 

1 L’or	i	la	seva	química	

1.1 Història	i	propietats	de	l’or	

L’or, des del seu descobriment en l’època de la prehistòria, ha estat un metall que ha fascinat a 

la humanitat adquirint una posició central en les diferents societats humanes i esdevenint un 

símbol d’abundància, riquesa, i autoritat. Moltes civilitzacions han relacionat l’or amb els seus 

deus, com per exemple la deessa de l’alba Aurora de la mitologia romana, d’on prové el símbol 

química de l’or (Au), que deriva de la paraula llatina aurum.1 

Probablement el poder d’atracció de l’or provingui del seu aspecte, doncs és l’únic metall que 

en el seu estat pur presenta un color diferent del gris o platejat. L’or metàl·lic és d’un color groc 

brillant característic. És a més un metall noble molt estable químicament (no s’oxida en contacte 

amb l’aire ni l’aigua) i conserva la seva aparença al llarg del temps. La màscara de la tomba de 

Tutankamon és un exemple d’aquestes propietats, doncs realitzada fa uns quants mil·lennis s’ha 

conservat inalterada (Figura 1.1). Aquestes propietats atorguen a l’or una bellesa i perpetuïtat 

que l’home ha aprofitat des de l’antiguitat, en àmbits com l’art, la joieria i les finances. Les 

primeres restes de joieria amb or daten del tercer mil·lenni abans de Crist, aparegueren a les 

tombes de dues reines de les civilitzacions egípcies i sumèries. L’home també ha emprat l’or 

com a valor de bescanvi; per exemple les primeres monedes d’or que es coneixen foren forjades 

al voltant de l’any 700 abans de Crist per mercaders de Lidia, a l’oest de l’actual Turquia 

(Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 Imatge d’una de les primeres monedes d’or forjades pels mercaders de Lídia on s’observa en 
una cara el cap d’un lleó i un sol, i en l’altre una doble marca de la forja (llicència CC de Classical 
Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com); imatge de la màscara de Tutankamon. 

Actualment, l’or segueix sent un valor d’intercanvi i comerç, i el seu preu és un indicador clau 

de l’estat financer del mercat mundial. Com es mostra en el gràfic de la Figura 1.2, la inversió 
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privada i pública van suposar en 35% del consum total l’any 2010, i això comporta que el seu 

valor oscil·li segons els mercats, fent que als darrers anys hagi augmentat considerablement. Tot 

i que actualment l’or té forces aplicacions industrials,2 per exemple en l’àmbit de l’electrònica, 

la física, la química i inclús en la medicina o l’alimentació, aquestes només representen una 

petita porció del seu consum (el 11% del total al 2010); la causa és l’elevada demanda per part 

del món de la joieria que va suposar el 52% del seu consum l’any 2010 (Figura 1.2). 

 
Figura 1.2 Gràfic percentual del consum d’or durant l’any 2010. Dades extretes de: Folkerts-Landau, D. A User 
Guide To Commodities, Deutsche Bank (2011). 

A través de la historia, la química de l’or ha estat molt escassa, i bàsicament lligada a reaccions 

d’obtenció, recuperació, i purificació d’aquest metall tan preuat. Per exemple les espècies 

[Au(CN)2]
-, [Au(CN)4]

- o l’àcid tetracloroàuric (HAuCl4) han estat molt importants ja que han 

estat, i encara avui dia són, intermedis per a la recuperació d’aquest metall.1 Així, exceptuant el 

tractament per a la utilització del metall, la química de l’or ha estat quasi nul·la fins fa poc més 

d’un segle, ja que es creia que aquest metall noble era el més inert químicament.3 No ha estat 

fins fa aproximadament una dècada que l’or no ha obtingut el reconeixement que en l’actualitat 

es sap que mereix dins de l’àrea de la química, doncs presenta unes propietats excepcionals com 

a catalitzador de nombroses reaccions orgàniques. Els resultats obtinguts en l’àrea de la química 

catalítica heterogènia i homogènia amb or han estat tant sorprenents com prometedors, fet que 

ha comportat una explosió del seu ús i estudi. Així doncs, en pocs anys l’or s’ha elevat dins de 

la comunitat química fins a un nivell de rellevància com el que tenia en altres àmbits socials i 

econòmics de la nostra societat.4,5 

1.2 Efectes	relativistes	

Per poder explicar la sorprenent reactivitat que mostra l’or com a catalitzador de reaccions 

organometàl·liques, primer s’ha de comprendre perquè l’or és tant especial. L’or presenta unes 

propietats químiques particulars que es deuen bàsicament als anomenats efectes relativistes. Per 

aquest motiu s’han dedicat molts treballs tant teòrics com experimentals per analitzar-los i per 

veure com afecten a la química de l’or i als seus compostos. Especialment extensos són la sèrie 
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d’articles de revisió realitzats pel professor Pekka Pyykkö titulats Theoretical chemistry of gold 

I,6 II,7 i III.8 Aquests articles es centren principalment a descriure les propietats de l’or metàl·lic 

i els seus nanoclústers o nanopartícules considerant els efectes relativistes. Per la seva banda, D. 

Gorin i D. Toste van publicar un treball on, com el seu títol indica Relativístic effects in 

homogeneous gold catalysis, es recullen els principals efectes relativistes en la catàlisi 

homogènia de complexos d’or.9 

El terme efecte relativista es refereix a qualsevol fenomen que es produeix a causa de que la 

velocitat d’una o més partícules és significativament propera a la velocitat de la llum. Una 

conseqüència bàsica d’aquesta teoria relativista és que la massa d’un cos augmenta vers l’infinit 

així com la seva velocitat s’apropa a la velocitat de la llum (c); es pot expressar matemàticament 

mitjançant l’expressió següent, 

	 1  

on m és la massa corregida, mo la massa sense tenir en compte els efectes relativistes, i v la 

velocitat de la partícula. Aquests efectes són importants i rellevants en el món de la química per 

les elevades velocitats radials dels electrons al voltant dels nuclis, especialment quan aquests 

són molt pesats.10 Per a àtom donat, la velocitat radial mitja de l’electró 1s és Vr = Z, on Z és el 

nombre atòmic. Llavors, l’expressió v/c pot ser calculada com Z/137 ja que la velocitat de la 

llum en unitats atòmiques és de 137 u.a. Per exemple, per al cas de l’or, amb una Z = 79, v/c per 

l’electró 1s val 79/137 = 0.577; per tant la velocitat radial dels electrons 1s és un 58% la de la 

velocitat de la llum. 

Es poden destacar tres fenòmens principals generats pels efectes relativistes.9 El primer està 

relacionat amb la massa de la partícula. Seguint l’exemple pels electrons 1s de l’or, si apliquem 

la relació v/c que val 0.577 a l’equació per a la massa corregida obtenim que la massa de 

l’electró (m) serà aproximadament 5/4 la massa sense tenir en compte els efectes relativistes 

(mo) 5/4 	, 1 0.817	 ≅ 	4 5⁄ ). Aquest augment en la massa de l’electró 

comporta una variació del seu radi de Bohr (a0) al voltant del nucli ja que aquest és inversament 

proporcional a la massa ( 	 ħ⁄ ), i per tant, tenint en compte els efectes relativistes el 

radi de Bohr per l’electró 1s (rR) es redueix aproximadament a 4/5 del valor del radi sense tenir 

en compte els efectes relativistes (rNR). 

La contracció de l‘orbital 1s també és aplicable als altres orbitals, tot i que s’ha de tenir en 

compte que la velocitat dels electrons disminueix com més allunyats es troben del nucli, i per 

tant, la contracció serà menor. La resta de capes d’orbitals s, inclòs el de valència, es contrauen 

aproximadament igual, i també els orbitals p tot i que en menor magnitud.11 Per contra, els 

orbitals d i f amb un moment angular elevat, rarament es troben en les proximitats del nucli, i 

per tant no adquireixen velocitats tant elevades i no es contrauen, sinó que s’expandeixen per 
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causes indirectes de la relativitat. Aquest és el segon fenomen, l’expansió indirecta dels orbitals 

d i f provocada per l’efecte de pantalla que fan els electrons dels orbitals s i p; per això els 

orbitals d i f es troben menys atrets per la densitat positiva del nucli, i esdevenen més difosos i 

desestabilitzats. 

El tercer fenomen causat per la relativitat és l’acoblament spin-orbital, que és la interacció del 

moment magnètic de spin electrònic amb el moment magnètic originat pel moviment d’un 

electró en un àtom. Si s’apliquen els efectes relativistes, els nombres quàntics moment angular 

(l) i moment angular de spin (s) no són apropiats per descriure els orbitals, però el vector de la 

seva suma sí: (j) = (l) + (s). Això comporta, que els orbitals amb moment angular (l ≠ 0) es 

desdoblin depenent del signe del seu moment angular de spin obtenint-se per als orbitals p (l = 

1) les etiquetes p3/2 i p1/2, i per als d (l = 2) les d5/2 i d3/2. Així, uns es veuen lleugerament 

estabilitzats mentre que els de signe contrari es desestabilitzen. La diferència entre aquests dos 

subnivells és un efecte relativista que en els electrons de valència dels elements pesats pot 

arribar fins a alguns electronvolts.12 

Així doncs, en àtoms pesats, aquests tres fenòmens modifiquen significativament les energies 

dels seus orbitals, incloent els orbitals de la capa de valència. A la Figura 1.3 es mostra de forma 

esquemàtica les energies pels orbitals 5d, 6s i 6p per l’àtom d’or sense considerar els efectes 

relativistes, i com aquestes es modifiquen si es tenen en compte.13 

 
Figura 1.3 Representació esquemàtica de les energies dels orbitals atòmics 5d, 6s i 6p per a l’àtom d’or incloent (R) 
o no (NR) els efectes relativistes. 

La majoria de propietats i característiques diferents que mostra l’or respecte a les dels seus 

elements veïns en la taula periòdica es poden relacionar amb aquests tres fenòmens. Per 

exemple, en el mateix Grup 11 però en el període superior es troba la plata, que amb un nombre 

atòmic força més petit és evident que serà molt menys influenciada pels efectes relativistes.14,15 

Per altra banda, els veïns en el mateix període, platí i mercuri, també pateixen uns efectes 

relativistes considerables, però aquests són menors que els de l’or. Per exemple aquests dos 

metalls presenten una menor contracció de l’orbital 6s que es pot mesurar si comparem la 

distància al nucli tenint en compte els efectes relativistes (rR) i sense (rNR). A la Figura 1.4 es 
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mostra el gràfic que va obtenir Pyykko et al.12 al representar (rR / rNR) en front del nombre 

atòmic (Z). S’observa com l’or, el platí i el mercuri, en aquest ordre, presenten la major 

contracció de l’orbital 6s, només comparable pels elements molt més pesats amb un nombre 

atòmic al voltant de 100. El màxim que presenta l’or dins del seu període també s’observa en els 

dos períodes superiors, indicant que és un comportament sistemàtic del Grup 11. Auschbach i 

col·laboradors han demostrat que aquest fenomen és causat pel solapament entre la capa de 

valència ns afectada per la contracció, i la capa inferior (n-1)d, afavorint la contracció per una 

configuració on l’orbital ns no està ple.16 Encara que les diferències en la contracció de l’orbital 

6s entre Au, Pt i Hg semblen petites en comparació amb la resta d’elements, són suficients per a 

que aquests presentin una química semblant però amb diferències importants. Recentment 

Corma i col·laboradors han publicat un article de revisió on analitzen i comparen les diferències 

i similituds de la catàlisi d’aquests tres elements.13 

 
Figura 1.4 Gràfic on es mostra la contracció de l’orbital 6s d’una selecció d’elements de la taula periòdica com la 
relació entre el radi relativístic i el no relativístic (rR / rNR) (valors obtinguts mitjançant tècniques computacionals) en 
front del nombre atòmic Z. Imatge reimpresa de la referència 12 amb el permís de l’American Chemical Society. 

Les característiques més peculiars de l’or metàl·lic es poden explicar mitjançant els fenòmens 

relativistes. Per exemple, a la Figura 1.3, s’observa clarament com la diferència d’energia entre 

l’orbital 5d i el 6s s’ha reduït considerablement, i per això la seva transició electrònica entra 

dins del rang de l’espectre visible a diferència dels metalls veïns, obtenint-se la coloració groga. 

L’or presenta un potencial de ionització, una afinitat electrònica i una electronegativitat 

peculiarment elevats (Taula 1.1). La causa és que on es troba l’electró més accessible és 

l’orbital 6s, i aquest es troba més estabilitzat pels efectes relativistes, per tant és més difícil 

arrencar l’electró i més favorable acceptar-ne un. En relació, si mirem la Taula 1.1, el platí que 

pateix més els efectes relativistes que la plata mostra uns valors més pròxims als de l’or. 

Un altre concepte destacable és l’aurofilicitat,17 o en general atracció metal·lofílica que fa 

referència a una interacció entre dues o més capes tancades d’ions metàl·lics, com per exemple 

la 5d10 de l’Au(I), la 4d10 de la Ag(I) o les 5d106s2 del Tl(I).10 La descripció de la naturalesa 

(rR / rNR)
per l'orbital 6s
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d’aquestes interaccions Au-Au és complexa, i en conseqüència existeixen nombrosos estudis, 

molts d’ells teòrics, centrats en l’anàlisi d’aquestes forces i en com afecten a la química de 

l’or.8,18,19,20,21,22 Estudis experimentals estimen que l’energia dels enllaços Au-Au es troba entre 

5 i 15 kcal/mol, situant aquest tipus d’enllaç energèticament comparable a l’enllaç d’hidrogen; 

d’altres demostren com en el cas dels cations d’or(I), que aquests formen interaccions a unes 

distàncies d’entre 2.85 i 3.50 Å, per sota de la suma de 2 radis de van der Waals (3.80 Å).17 

Taula 1.1 Propietats electròniques de l’or i de tres dels seus elements veïns, Ag, Pt i Hg. 

 Configuració 

electrònica 

Potencial 

Ionització (eV) 

Electronegativitat 

(EN) 

Afinitat electrònica 

(EA, kJ/mol) 

Ag [Kr] 4d105s1 7.58 1.93 125.6 

Pt [Xe] 4f145d96s1 8.96 2.28 205.1 

Au [Xe] 4f145d106s1 9.23 2.54 222.7 

Hg [Xe] 4f145d106s2 10.44 2.00 > 0 

En general la majoria d’estudis en aquesta àrea suggereixen que els efectes relativistes 

afavoreixen l’aurofilicitat, ja que desestabilitzen i fan més difosos els orbitals 5d, no obstant, 

estudis teòrics recents han mostrat que la plata (que no es veu tan afectada pels efectes 

relativistes) presenta una major metal·lofilicitat, amb distància d’enllaç Ag-Ag més curtes.23 Tot 

i això, no sembla que sigui una coincidència que altres metalls pesats com l’Ir, el Pt, el Hg, i el 

Tl, on els efectes relativistes són més rellevants també presentin una important metal·lofília. 

Moltes d’aquestes característiques induïdes pels efectes relativistes en l’or també causen efectes 

en la química dels seus complexos de coordinació i en la seva activitat catalítica (per exemple 

enllaços covalents més forts, estat d’oxidació +3 és més accessible que per la plata, etc), no 

obstant aquests no es discutiran en aquest punt, sinó en els pròxims apartats on es presentarà de 

forma més extensa la química de l’or en la catàlisi homogènia. 

1.3 L’or	i	la	seva	capacitat	catalítica	

Els primers exemples de l’ús de l’or en catàlisi daten dels inicis del segle XX,24 no obstant, els 

resultats no foren gaire destacables en front d’altres metalls i es va continuar considerant l’or 

com a “químicament inactiu”. Van tenir que passar unes quantes dècades més, per acabar amb 

el mite de que l’or com a metall noble era inert i sense cap activitat química d’interès. 

Concretament, als voltants de l’any 1972 Bond et al.25,26 van demostrar que es podia aconseguir 

la reacció d’hidrogenació d’olefines amb un catalitzador d’or suportat, obrint així el camí de la 

catàlisi amb or. Anys més tard Hutchings27 va descriure la reacció d’hidrocloració de l’acetilè 

per formar el clorur de vinil, i Haruta et al.28 l’oxidació del monòxid de carboni a baixa 
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temperatura; aquestes reaccions de catàlisi heterogènia d’or encara avui tenen un elevada 

importància a la indústria (Esquema 1.1). 

 
Esquema 1.1 Reaccions d’hidrocloració de l’acetilè i d’oxidació del monòxid de carboni catalitzades per or, 
desenvolupades per Hutchings27 i Haruta,28 respectivament. 

Després dels primers exemples en catàlisi heterogènia, Ito et al.29 van descriure la primera 

reacció aldòlica asimètrica emprant un complex d’or(I), i aquest fet va iniciar els estudis en 

catàlisi homogènia emprant complexos i sals d’or com a catalitzadors. Es poden destacar els 

treballs de Fukuda i col·laboradors30 expandint l’ús dels complexos d’or per a reaccions d’atacs 

nucleòfils amb aigua, alcohols o amines sobre alquins, i més tard l’estudi realitzat per Teles et 

al. explorant a fons les addicions d’alcohols.31 

A partir de l’any 2000 hi ha hagut un creixement remarcable en el nombre de publicacions de 

noves reaccions i estudis relacionats amb la catàlisi homogènia amb complexos d’or. La gran 

majoria d’aquests treballs s’emmarquen dins de l’àrea de la síntesi orgànica, i exploten l’enorme 

activitat catalítica que mostren els complexos d’or especialment per activar enllaços múltiples 

de carboni en front d’atacs nucleòfils.32 En concret destaquen els extensos treballs realitzats pel 

grup de Hashmi en l´ús de complexos d’or com a catalitzador per a addicions nucleòfiles sobre 

olefines,33,34 així com els treballs del grup d’Echavarren amb enins, ressaltant la versatilitat 

d’aquests substrats per obtenir productes d’una major complexitat.35,36  

Tot i que hi ha forces reaccions on els catalitzadors d’or tant homogenis com heterogenis són 

actius (per exemple en l’oxidació de CO, o en la formació d’enllaços carboni-carboni), 

existeixen estudis que destaquen que l’origen de la seva activitat és diferent.37 Un objectiu en la 

química de l’or és suportar catalitzadors homogenis en superfícies o partícules sòlides, per 

aconseguir els beneficis d’aquests complexos conjuntament amb els avantatges que presenta la 

catàlisi heterogènia, principalment a l’hora de recuperar el catalitzador.38,39 També existeixen 

forces treballs relacionats amb la catàlisi emprant clústers d’or, espècies força freqüents en la 

química de l’or entre d’altres motius per l’esmentada aurofilicitat. Aquests clústers, alguns de la 

mida dels nanòmetres, han estat els precursors del que avui coneixem com a nanopartícules 

d’or. En paral·lel amb la catàlisi homogènia amb complexos d’or, la catàlisi amb nanopartícules 

d’or també ha experimentat un creixement enorme en diferents àmbits.39,40,41 Això s’ha produït 

en part degut a l’elevada estabilitat de les nanopartícules d’or i a la seva gran activitat catalítica 

generant una àrea de recerca molt rica i popular en química verda, en la frontera entre la catàlisi 

homogènia i la heterogènia. L’enorme ventall d’aplicacions en aquesta disciplina és tan àmplia 

que molt probablement després del silici, l’or sigui l’element en què la ciència de la 

nanotecnologia més s’aplica. 
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El primer descobriment important amb nanopartícules d’or fou la seva elevada capacitat per 

catalitzar l'oxidació de CO a CO2 amb aire atmosfèric. Posteriorment s’ha emprat aquesta 

capacitat per desenvolupar altres transformacions d’oxidació sobre alcohols, aldehids, amines, o 

en l’epoxidació d’alquens, utilitzant oxigen o l’aire com oxidant. Més enllà dels processos 

d’oxidació, recentment s’han desenvolupat altres reaccions amb nanopartícules d’or suportades 

sobre una superfície: processos d’activació de la molècula d’hidrogen, d’activació de grups 

funcionals, epòxids, alcohols, compostos carbonílics, alquins, així com processos de fixació de 

CO2, reaccions d’acoblament creuat, de transferència d’hidrogen, etc.39,42 Una possible 

explicació de l’enorme activitat catalítica mostrada per les nanopartícules d’or, és que s’ha 

descobert, que quan aquestes es troben suportades en superfícies d’òxids metàl·lics, contenen 

partícules amb certa densitat positiva (Auδ+), o inclús espècies oxidades d’Au(I) i Au(III).39,43 

Així doncs, aprofitant la presència de les diferents espècies d’or, pròpies tant de la catàlisi 

heterogènia com homogènia, aquestes nanopartícules poden realitzar una química molt 

diversificada i inclús combinar més d’un procés catalític. 

En conjunt, la catàlisi amb or ha experimentat un creixement exponencial gairebé des del seu 

descobriment (ara fa quaranta anys dels treballs Bond et al), i especialment en la darrera dècada 

com es mostra en els gràfics de la Figura 1.5. Aquests dos gràfics, obtinguts de la recerca a la 

base de dades de la Web of Knowledge amb els termes de “Gold catalysis” i “Gold catalysis and 

Gold complex”, mostren el nombre de publicacions en els darrers 20 anys en l’àrea de la catàlisi 

amb or, i més concretament amb complexos d’or. 

 
Figura 1.5 Gràfics amb el nombre de publicacions anuals dels darrers 20 anys obtinguts de la recerca a la base de 
dades Web of Knowledge el 10 de gener de 2012 amb el terme: “Gold catalysis” i “Gold catalysis and Gold 
complex”. 
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1.4 La	catàlisi	homogènia	amb	complexos	d’or	

1.4.1 Catalitzadors	homogenis	d’or	

La catàlisi homogènia amb complexos d’or es dóna bàsicament amb els estats d’oxidació +1 i 

+3 d’aquest metall. Tot i això, es coneixen especies des de l’estat d’oxidació -1,44 afavorit pels 

efectes relativistes que estabilitzen l’orbital 6s, fins a l’estat d’oxidació +5. 

Els catalitzadors d’or(III) presenten una configuració electrònica d8, i normalment adopten una 

geometria tetracoordinada planaquadrada. Les espècies més comunes són del tipus AuX3, AuX4
- 

o LAuX3 (L = espècie neutra, X = espècie aniònica), entre les que destaca el AuCl3 que és 

comercial. Complexos amb un lligand de tipus piridina, funcionalitzada mono- o bidentada 

(Figura 1.6), també han estat molt utilitzats com a catalitzadors de diverses reaccions 

organometàl·liques;45,46 a més, als darrers anys han aparegut a la bibliografia treballs emprant 

complexos d’or(III) amb lligands de tipus carbè N-heterocíclics.47,48,49,50,51,52 

 
Figura 1.6 Complexos d’or(III) amb lligands de tipus piridina emprats com a catalitzadors en reaccions orgàniques 

Els complexos d’or(I) són espècies amb una configuració electrònica d10 que adopten 

preferentment una estructura lineal bicoordinada, i són amb diferència els catalitzadors 

homogenis d’or més emprats. L’espècie comercial d’or(I) més senzilla és el complex AuCl, que 

ha estat emprada com a catalitzador de moltes reaccions. Tot i això, en general s’han mostrat 

més actives espècies catiòniques amb lligands neutres (L). Aquestes espècies solen ser del tipus 

LAuX, però degut a la desfavorable incorporació d’un tercer lligand a l’esfera de coordinació de 

l’or, primer s’ha de remoure un lligand per permetre que el substrat es coordini al centre 

metàl·lic; per aquest motiu sovint s’usen compostos on X = Cl-, que s’extreu afegint una sal de 

plata, o un lligand làbil com el NTf2
- (bis(trifluorometilsulfonil)imida) o el OTf- (triflat o 

trifluorometasulfonat).  

La preferència de l’or(I) per formar espècies bicoordinades és inusual si es compara amb els 

complexos de metalls isoelectrònics del mateix grup 11 com la plata i el coure. Aquest diferent 

comportament suggereix que és una característica relacionada amb els efectes relativistes que en 
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el grup 11 només són rellevants en l’or. A la bibliografia es pot llegir que la marcada tendència 

que presenten els complexos d’or(I) per una coordinació lineal s’atribueix a que els orbitals 5d, 

6s i 6p presenten una diferència d’energia petita que permet unes eficients hibridacions s/d i 

s/p.1,53 Tot i això, Toste i col·laboradors en el seu treball teòric sobre els efectes relativistes en la 

catàlisi homogènia senyalen que els orbitals 6p no participen en la formació dels enllaços Au(I) 

amb els lligands.9 En el seu estudi parteixen de l’espècie Au+ i van afegint-li lligands PH3 per 

poder analitzar les diferències que s’observen. L’espècie catió Au+ és un àcid de Lewis més fort 

que els altres cations del Grup 11 (Ag+ i Cu+). Això és degut a la contracció i estabilització de 

l’orbital 6s que és el LUMO. Això és tradueix per exemple en que l’ocupació de l’orbital 6s a 

l’espècie [Au-PH3]
+ és major que a [Ag-PH3]

+ amb 0.438 i 0.156 e- respectivament (valors 

obtinguts de l’anàlisi NBO). Si s’afegeix una segona molècula de lligand PH3, el resultat és 

l’espècie [Au-(PH3)2]
+ que presenta una ocupació de l’orbital 6s major (0.796 e-), mentre que els 

altres orbitals 6p que podrien acceptar electrons, els 5d en l’or(I) estan ocupats, es mantenen 

desocupats (0.011 e-). Aquests resultats mostren que no hi ha hibridació sp, i això implica que el 

compost bicoordinat [Au-(PH3)2]
+ és forma mitjançant un enllaç de 3-centres-4-electrons, a 

partir d’un orbital de cada fosfina i l’orbital 6s de l’or, i per això aquest presenta una ocupació 

tant elevada. 

Aquest estudi també mostra que la densitat de càrrega de l’espècie [Au-PH3]
+ es troba força 

distribuïda en el lligand (càrrega de Au = 0.66 e-); això suggereix que la interacció del segon 

lligand amb el centre metàl·lic no està més dominada per una interacció de càrregues sinó per 

orbitals. Per tant, a diferència de l’espècie Au+, el complex [Au-PH3]
+ pot ser considerat un àcid 

de Lewis feble, i això està en consonància amb la preferència per interaccionar amb sistemes π 

d’enllaços múltiples de carboni, que són bases de Lewis febles. Tot i la preferència envers una 

coordinació lineal, cal comentar que els complexos d’or(I) amb dos lligands són espècies de 

14e- que poden acceptar un tercer i fins i tot un quart lligand a la seva esfera de coordinació.1 

Una característica general de la catàlisi homogènia amb complexos de metalls de transició és 

que la reactivitat es veu molt influenciada per les propietats electròniques del complex (estat 

d’oxidació del metall, naturalesa del lligand i/o del contraió), i la catàlisi amb complexos d’or 

no n’és una excepció.46 Si es té en compte la descripció de l’enllaç de 3-centres-4-electrons per 

a les espècies bicoordinades d’or(I), i que un dels dos lligands és el substrat de la reacció (L-Au-

S), és fàcil deduir que la reactivitat en aquests sistemes es veurà especialment afectada per les 

propietats electròniques del lligand. Així, una de les àrees més actives de la catàlisi amb 

complexos d’or(I) és el disseny de nous complexos i els seus lligands amb propietats 

electròniques diferents, i l’anàlisi de la seva resposta catalítica.54,55,56 

Inicialment els complexos d’or(I) més utilitzats foren els que contenien un lligand clorur 

(complex neutre) o fosfina (complex catiònic), especialment triarilfosfines substituïdes que 

permeten modular les seves propietats electròniques. No obstant, més recentment s’ha expandit 

l’ús de lligands fosfits i fosforamidits, amb propietats més electró-acceptores, lligands de 

Buchwald,57 o lligands carbé N-heterocíclics,48,56,58 generalment més electro-donadors (Figura 
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1.7). Per exemple, s’han publicat forces treballs que demostren que les propietats electròniques 

dels lligands carbènics N-heterocíclics són fàcils de modular, tan com a σ donadors, i sobretot 

com a π acceptors, propietats que afecten a la reactivitat catalítica dels seus complexos d’or(I).54 

 
Figura 1.7 Exemples de complexos d’or(I) amb la forma LAuX, on X = Cl, i L un lligand neutre de tipus fosfina, 
fosfit, de Buchwald, o carbè N-heterocíclic, força emprats en catàlisi homogènia. 

1.4.2 Interacció	de	complexos	d’or	amb	enllaços	múltiples	de	carboni	

Com ja s’ha comentat, els complexos d’or(I) monocoordinats neutres (AuX) o catiònics (AuL+) 

són àcids de Lewis febles, i per això tenen afinitat per interaccionar amb bases de Lewis febles 

com els enllaços múltiples de carboni. Però perquè aquesta interacció activa d’una forma tan 

efectiva els enllaços múltiples en front d’atacs nucleòfils? I perquè aquests processos mostren 

una major preferència pels enllaços triples carboni-carboni en front dels enllaços dobles? 

Com es mostra a la Figura 1.8, la interacció entre un alquí terminal i un complex d’or pot tenir 

lloc de dues formes: enllaç de tipus σ que es forma generalment en presència d’una base que 

accepta el protó àcid de l’alquí permetent la interacció σ carboni terminal - metall; o enllaç de 

tipus π que s’obté en absència d’una base o si l’alquí no és terminal, ja que només està 

disponible l’orbital π del triple enllaç per formular interaccions més dèbils de tipus donador-

acceptor.53,59 L’espècie que es forma de l’enllaç σ és un alquinil-d’or(I); aquest tipus d’espècies 

s’han emprat en processos catalítics incloent etapes de transmetal·lació, no obstant, les seves 

principals aplicacions provenen de les seves propietats fotoquímiques.60 Tanmateix, 

generalment es proposen/postulen les espècies derivades de la coordinació de tipus π (cations 

(η2-alquí)-or(I)) com a responsables de l’àmplia reactivitat catalítica dels complexos d’or en 

l’activació d’enllaços múltiples de carboni en front d’atacs nucleòfils. 

 
Figura 1.8 Estructures i tipus d’enllaç pels complexos (alquinil)-d’or(I), catió (η2-alquí)-or(I) i catió (η1,η2-alquinil)-
di-or(I), que es poden obtenir en la interacció entre un enllaç triple carboni-carboni i un complex d’or(I) catiònic. 
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Al 2008, Houk i Toste van publicar un treball, on basant-se en evidències al laboratori i resultats 

computacionals, van proposar un mecanisme de reacció per a les cicloisomeritzacions de 1,5-

al·lenins a través d’un intermedi de reacció dinuclear d’or(I) amb aquests dos tipus d’interacció 

σ i π (Figura 1.8).61 Recentment s’ha confirmat l’existència d’aquest tipus d’espècies per mitjà 

d’estructures cristal·logràfiques de raig-X;62,63 tot i això, els pocs estudis que s’han realitzat 

encara no han pogut confirmar la seva activitat catalítica per a les reaccions analitzades.64,65 

La interacció dels metalls de transició amb alquens o alquins com a lligands π es sol discutir en 

el marc del model de Dewar-Chatt-Ducanson (DCD) que considera l’enllaç com a la interacció 

entre dos fragments de capa tancada.66 De forma simplificada, aquesta teoria explica la 

interacció (metall enllaç múltiple de carboni) com la suma d’un enllaç σ que es forma entre el 

sistema π del lligand i un orbital buit del metall, i la interacció de tipus π (retrodonació) per part 

del metall des d’un orbital ple a l’orbital π*-antienllaçant de l’enllaç múltiple.  

De forma generalitzada en la bibliografia es pot llegir que els complexos d’or són bons 

catalitzadors per activar enllaços múltiples en front d’atacs nucleòfils gràcies a que són bons σ 

acceptors però poc π donadors; com a resultat l’enllaç múltiple de carboni esdevé més 

electrodeficient, i per tant susceptible a l’atac del nucleòfil. Aquest comportament sovint 

s’argumenta amb els efectes relativistes, doncs l’estabilització de l’orbital 6s afavoreix la 

interacció σ, mentre que la poca retrodonació és justifica perquè l’orbital π*-antienllaçant de 

l’enllaç múltiple és alt en energia en comparació amb els orbitals 5d del metall.9 Mentre la 

primera afirmació està acceptada, la poca retrodonació atribuïda als complexos l’or(I), com es 

comentarà a continuació, està sent qüestionada. 

En el sistema amb un triple enllaç hi ha quatre components principals que poden contribuir a la 

formació de l’enllaç d’aquest com a lligand d’un centre metàl·lic. Aquestes es representen en la 

Figura 1.9 i són les següents: la donació σ M←L en el pla, la retrodonació π║ M→L en el pla, la 

donació π┴ M←L fora del pla, i la retrodonació de simetria δ M→L.67 

 
Figura 1.9 Representació de les interaccions orbitalàries més importants entre un metall de transició (MT) i un enllaç 
triple de carboni.67 
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En l’anàlisi teòrica de l’espècie [Au+(C2H2)] es van obtenir per a l’enllaç M-L les contribucions 

següents: la major interacció és la σ(M←L) (~ 65%) seguida de la retrodonació π║(M→L) (~ 

27%) i la donació π┴(M←L) amb un valor força petit (~ 7%), mentre que la interacció δ(M→L) 

pot ser ignorada (~ 1%). Així doncs, es pot concloure que els alquins són més forts σ donadors 

que π acceptors d’electrons quan interaccionen amb el catió Au+, tot i que la retrodonació 

d’aquest no pot ser menyspreada. L’anàlisi teòrica dels sistemes Au+ alquí i alquè ([Au+(C2H2)] 

i [Au+(C2H4)]) també mostren que aproximadament la meitat del total de les forces d’enllaç Au+ 

- lligand són de naturalesa electrostàtica.68 

Aquests resultats però, no són realment representatius per a la catàlisi amb complexos d’or(I) ja 

que els sistemes analitzats són amb el metall sense un lligand coordinat, que és l’espècie que 

sempre es proposa com activa en la catàlisi amb complexos d’or(I). Com han demostrat Toste i 

col·laboradors en el seu treball,9 LAu+ és menys àcid que Au+ i la seva càrrega es troba força 

distribuïda en el lligand, per tant és fàcil suposar que les interaccions electrostàtiques es veuran 

reduïdes, i que afectarà de forma general a les diferents interaccions del metall amb l’alquí o 

l’alquè. A més, presumiblement la interacció σ(M←L) es veurà reduïda dins del marc de 

l’enllaç 3-centres-4-electrons, i l’or amb un entorn menys electrodeficient podria contribuir més 

en les interaccions de retrodonació. 

L’any 2010 Tarantelli i col·laboradors van publicar un estudi teòric basat en el sistema L-AuI-S 

(on L és un lligand carbè N-heterocíclic (nhc = 2,3-dihidro-imidazole-2-ilidè) o un clorur i S és 

un alquí o un alquè) en el qual s’analitza el desplaçament de càrrega electrònica dins del model 

DCD de donació - retrodonació.69 L’anàlisi es va realitzar mitjançant el càlcul de la variació de 

densitat electrònica entre el complex L-AuI-S i les espècies L-AuI i S per separat amb la mateixa 

posició que en el complex. Per fer-ho es van calcular les densitats electròniques en cada pla 

perpendicular a l’eix que formen l’or i el centre de l’enllaç múltiple, ja que aquests sistemes 

presenten una simetria C2v. Aquesta anàlisi va permetre separar les interaccions de donació 

σ(M←L) i de retrodonació π║(M→L) com dues contribucions diferents. 

Els resultats mostren que la retrodonació π║(M→L) és una component molt important de 

l’enllaç AuI-S en tots els sistemes, presentant un valor quasi igual que la donació σ(M←L) en el 

cas del complex [Cl-AuI-alquí]. A més, destaquen que la donació σ(M←L) és força constant en 

tots els sistemes mentre que la retrodonació π║(M→L) es modulable modificant el lligand i el 

substrat. Per exemple, anant del complex neutre [Cl-AuI-alquí] a un complex catiònic amb el 

lligand carbè N-heterocíclic [(nhc)-AuI-alquí] la donació σ es manté quasi intacta, mentre que la 

retrodonació és redueix quasi a la meitat. L’estudi també conclou que l’or és un 30-50% millor 

σ acceptor que AgI i CuI, mentre que presenta una retrodonació millor que la de la AgI i 

semblant a la del CuI; per tant suggereix que els complexos d’or són millors activant enllaços 

múltiples que els complexos de AgI i CuI principalment gràcies a que són més σ acceptors. Així 

doncs, els autors d’aquest treball expressen que s’hauria d’abandonar la idea de que l’elevada 

reactivitat mostrada pels complexos d’or(I) per a activar enllaços múltiples de carboni en front 

d’addicions nucleòfiles es degut a una quasi nul·la i negligible retrodonació. 
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Uns resultats semblants han estat publicats recentment per Nava i col·laboradors: mitjançant 

l’ús de tècniques computacionals destaquen la retrodonació del complex AuCl en la interacció 

amb enllaços múltiples de carboni.70 A més, aquest treball indica que complexos catiònics 

[AuL]+ (L= lligands de tipus fosfina o carbè N-heterocilíc) presenten una interacció asimètrica 

amb l’enllaç múltiple; la causa és l’existència d’una competència entre orbitals d del metall, que 

ocupen diferents zones de l’espai, per interaccionar amb els enllaços múltiples de carboni. 

L’estudi també mostra que aquest comportament depèn força dels substituents de l’enllaç 

múltiple, i per això els autors suggereixen que aquest efecte d’interacció asimètrica pot ser 

modulable, i útil per afavorir de forma controlada en quin carboni de l’enllaç múltiple tindrà lloc 

l’addició nucleòfila.  

Una altra característica de les reaccions d’addició nucleòfila sobre enllaços múltiples de 

carboni, catalitzades amb complexos d’or(I), és la preferència pels enllaços triples carboni-

carboni en presència d’enllaços dobles. Tot i això, estudis teòrics han demostrat que la 

interacció Au+- alquè és aproximadament 10 kcal/mol més favorable que la Au+- alquí.67 Un 

altre estudi recent ha analitzat les energies d’enllaç entre diferents hidrocarburs insaturats 

(alquins, alquens i aromàtics) amb el complex [AuPMe3]
+ mitjançant l’espectrofotometria de 

masses i càlculs teòrics.71 Els seus resultats indiquen que la interacció [AuPMe3]
+-substrat és 

més favorable en els enllaços triples amb una diferencia aproximada de 0.1 eV (2,3 kcal/mol) 

sobre els enllaços dobles, i de 0.2 eV (4,6 kcal/mol) amb els aromàtics; no obstant, també 

indiquen que aquesta interacció depèn de si l’enllaç múltiple és terminal o no. Per exemple, la 

interacció amb un alquí terminal és més favorable que amb un alquè terminal, però menys si 

l’alquè és intern, i per tant, la preferència de coordinació entre un alquí o un alquè dependrà 

d’on es trobin dins el substrat. Paral·lelament, un altre estudi experimental conclou que la major 

afinitat que pot presentar un complex d’or per un enllaç triple de carboni en comptes d’un enllaç 

doble és menor que l’efecte que poden tenir els substituents de l’enllaç múltiple sobre les 

energies d’enllaç d’aquest amb un complex d’or.72 Així doncs, la preferència dels complexos 

d’or per activar enllaços triples de carboni en front dels dobles no és causada per una millor 

coordinació dels primers en front dels segons. L’argument més acceptat és que els alquins 

presenten intrínsecament l’orbital LUMO més baix en energia que els alquens, i per tant aquests 

són més electrofílics. Així doncs, es pot esperar que els complexos [L-Au-alquí] també tinguin 

un LUMO més accessible i siguin més sensibles a patir l’addició nucleòfila que els 

corresponents complexos [L-Au-alquè].9 En resum, no és la preferència en la coordinació d’un o 

altre enllaç múltiple el que governa la reactivitat observada, sinó la preferència en l’atac 

nucleòfil, que serà més accessible sobre un alquí coordinat que un alquè. 

La coordinació d’un al·lè a un complex d’or és lleugerament més complexa al tractar-se de dos 

enllaços múltiples consecutius que permeten una diversitat més àmplia en el tipus de 

coordinació; les diferents interaccions al·lè complex d’or es descriuran al capítol de resultats per 

a les reaccions de cicloaddició que s’han estudiat en les que el substrat conté un grup al·lè. 
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1.4.3 Reaccions	de	sistemes	amb	enllaços	múltiples	carboni	 ‐	carboni	

catalitzades	per	complexos	d’or	

En pocs anys, els complexos d’or han demostrat ser uns catalitzadors molt actius per a moltes 

reaccions orgàniques, en alguns casos mostrant una reactivitat desconeguda fins aquell moment, 

o millorant els resultats que fins llavors s’obtenia amb complexos d’altres metalls (per exemple 

complexos de platí o mercuri).13 La gran majoria d’aquestes reaccions aprofiten l’elevada 

capacitat dels complexos d’or per activar enllaços múltiples de carboni en front de l’atac d’un 

nucleòfil; no obstant, també són catalitzadors actius en reaccions d’hidrogenació,73,74 

d’oxidació, així com d’activació de grups carbonils, d’imines, d’alcohols i d’enllaços C-H.75 

L’impacte d’aquesta nova reactivitat catalítica amb complexos d’or ha estat tant rellevant dins 

de l’àmbit de la química orgànica sintètica que s’han generat un gran nombre de publicacions i 

articles de revisió. Inicialment, els articles de revisió eren més genèrics, agrupant els resultats 

obtinguts tan en catàlisi homogènia com heterogènia.75,76,77,78 En canvi, els més recents en l’àrea 

de la catàlisi homogènia són més específics, sovint centrant-se a un tipus de reacció i/o substrat. 

Per exemple trobem articles on es recullen reaccions d’activació d’enllaços múltiples C-

C,79,80,81,82 o més concretament d’activació d’alquins,83 d’enins,84 d’al·lens,85 de ciclopropans,86 

d’enllaços C-H,87,88 o de formació d’enllaços carboni-heteroàtom,89 o específics per a la 

formació d’heterocicles.90 Cal esmentar dues sèries temàtiques, una l’any 2008 sobre la química 

de l’or titulada “Gold: chemistry, materials and catalysis issue”,91 i l’altra l’any 2011 més 

específica en l’aplicació de la catàlisi homogènia amb complexos d’or per a la síntesi orgànica 

”Gold catalysis for organic synthesis”.92 

La gran majoria de reaccions catalitzades per complexos d’or es poden interpretar amb 

propostes mecanístiques on el centre metàl·lic no modifica el seu estat d’oxidació; no obstant, 

darrerament s’han descrit reaccions de d’acoblament C-C catalitzades per complexos d’or on es 

proposen processos d’oxidació/reducció.93,94 També cal destacar una nova metodologia on es 

combina, via un procés de transmetal·lació or / pal·ladi, la capacitat catalítica dels complexos 

d’or per activar enllaços múltiples de carboni i formar espècies tipus vinil d’or, i la capacitat de 

realitzar reaccions d’acoblament C-C dels complexos de pal·ladi.95,96,97,98,99 

Les reaccions d’activació d’enllaços múltiples carboni-carboni en vers l’addició d’un nucleòfil 

solen ser reaccions ràpides que transcorren a temperatura ambient, amb petites quantitats de 

catalitzador, i molt versàtils ja que permeten la presència de grups funcionals orgànics. A més 

aquest tipus de reaccions tenen un elevat interès per a la síntesi orgànica ja que durant les 

diferents etapes de reacció es trenquen i formen un important nombre d’enllaços generalment de 

forma quimio-, regio- i estereoselectiva, que solen afegir un alt nivell de complexitat al sistema, 

i conserven una elevada economia atòmica. Per aquests motius, en els darrers anys, s’han aplicat 

moltes d’aquestes reaccions per a la síntesi total de molècules importants o “targets” de la 
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química orgànica, i la seva rellevància queda reflectida en els articles de revisió que s’han 

publicat sobre aquest tema.100,101,102,103  

S’han descrit reaccions on els complexos d’or activen els diferent tipus d’enllaços múltiples de 

carboni, sent els alquins els que presenten una major reactivitat, després els al·lens i en darrer 

lloc els alquens. El nucleòfil pot ser un grup nitrogenat (amines, imines etc.), oxigenat (alcohols, 

èters, epòxids, aldehids, cetones, esters etc.), sulfonat (tiols etc.) o carbonat (alquens, alquins, 

al·lens, arils, enols, amides etc.), obtenint-se així un nou enllaç carboni-heteroàtom o carboni-

carboni.79-85,89 El treball d’aquesta tesi s’ha centrat en l’estudi mecanístic de dos reaccions 

d’aquest tipus: reaccions de cicloaddició entre un al·lè (enllaç múltiple) i un diè (nucleòfil), i 

reaccions de transferència d’un àtom d’oxigen d’un grup X-O (nucleòfil) a alquins (enllaç 

múltiple). A la bibliografia es troben forces publicacions d’aquests dos tipus de reaccions 

catalitzades per complexos d’or, que demostren el seu interès, però no es comentaran tot seguit, 

sinó a l’inici dels respectius capítols de resultats. 

En funció del substrat, aquests atacs nucleòfils poden implicar processos concertats; un exemple 

són les reaccions amb esters propargílics, que en presència d’un complex d’or(I) evolucionen a 

un èster al·lènic mitjançant un reagrupament sigmatròpic [3,3’] induït per l’atac nucleòfil de 

l’oxigen carboxílic sobre l’alquí (Esquema 1.2, a).104 Tanmateix, potser el més destacable 

d’aquest tipus de reaccions és que els intermedis que s’obtenen de les addicions nucleòfiles 

sovint evolucionen a través d’altres processos organometàl·lics, depenent de la naturalesa del 

sistema (substrat, complex, condicions de reacció, etc). S’han descrit una enorme diversitat 

d’etapes posteriors com per exemple transformacions on intervenen altres enllaços múltiples de 

carboni, enllaços C-H o C-heteroàtom, etapes que en molts casos esdevenen processos globals 

de reagrupaments sigmatròpics, cicloaddicions o cicloisomeritzacions. Un exemple d’aquests 

processos en cadena es va publicar per a la reacció d’un èster propargílic amb un grup alquenil 

com a substituent de l’alquí per formar una ciclopentenona (Esquema 1.2, b).104 Es va proposar 

que la reacció transcorre a través del reagrupament sigmatròpic [3,3’] fins un intermedi 

pentadienílic d’or catiònic, i que aquest, mitjançant una reacció de Nazarov i la hidròlisi de 

l’èster, genera el compost cetònic cíclic. 

 
Esquema 1.2 Exemple de reaccions d’un ester propargílic catalitzades per complexos d’or(I).104 
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Un altre exemple de reaccions catalitzades per complexos d’or(I) molt representatives i 

conegudes són les cicloisomeritzacions d’enins. Aquestes reaccions han estat unes de les més 

explotades ja que la catàlisi d’aquests substrats ha permès l’obtenció d’una gran diversitat 

d’estructures moleculars d’elevada complexitat a través de diferents processos de reacció. El 

grup d’Echavarren ha desenvolupat un gran nombre d’aquestes reaccions amb enins, i entre 

elles han estudiat àmpliament les reaccions d’enins-1,6.84,102,105,106,107 Basant-se en estudis 

mecanístics i càlculs DFT han proposat que aquest tipus de substrats s’activen mitjançat la 

formació del complex amb el triple enllaç η2-coordinat al centre metàl·lic; aquest evoluciona a 

través de l’atac nucleòfil de l’alquè a qualsevol dels dos carbonis de l’alquí, generant-se els 

intermedis ciclopropil-carbè d’or amb un anell de cinc o sis membres (Figura 1.10),105-107 i 

depenent dels substituents (R1, R2, R3 i R4) i de les condicions de reacció es poden obtenir una 

àmplia diversitat de productes, una selecció dels quals es mostra en la Figura 1.10.84 Els 

diferents productes mostren que aquests intermedis carbènics d’or poden evolucionar mitjançant 

un reagrupament dels seus enllaços, eliminant-se o no algun grup de l’alquè, o incorporant un 

nucleòfil extern. 

 
Figura 1.10 Estructures d’alguns intermedis de les reaccions d’1,6-enins catalitzades per complexos d’or i d’una 
selecció dels productes que es formen. (Z = CH2, C(CO2Me)2).

84 

Aquests exemples mostren que l’activació d’enllaços múltiples amb complexos d’or, més enllà 

de l’atac nucleòfil inicial, no evoluciona a un tipus de reacció en concret, sinó que engloba una 

gran diversitat de processos i reactivitats; tot i això, es poden generalitzar alguns aspectes 

d’aquestes reaccions. A l’Esquema 1.3 es mostra un cicle catalític general per a aquestes 

reaccions. En aquest cicle, en primer lloc s’ha de generar l’espècie activa del catalitzador, que 
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com s’ha esmentat anteriorment, en general pels complexos d’or(I) amb la forma LAuX 

requereix la generació d’una vacant a l’esfera de coordinació del metall, LAu+ o AuX. Aquesta 

espècie activa interacciona de forma selectiva amb el sistema π que esdevé més electrofílic i 

l’activa en front de l’atac d’un nucleòfil. La següent etapa de reacció és l’atac nucleòfil, que pot 

ser intra- o intermolecular, generant-se el corresponen intermedi amb dos nous enllaços, C-Au i 

C-Nu (Esquema 1.3). El que succeeix a continuació fins a la formació del producte final depèn 

totalment de la naturalesa d’aquest nou intermedi (per tant del substrat inicial, del catalitzador i 

del nucleòfil), però també de la resta de condicions del sistema. 

 
Esquema 1.3 Cicle catalític general per a les reaccions d’activació d’enllaços múltiples de carboni en front de l’atac 
d’un nucleòfil catalitzades per complexos d’or. 

Una possible evolució és la interacció de les espècies resultants de l’atac nucleòfil, amb un 

electròfil mitjançant el carboni unit al centre metàl·lic, donant lloc al trencament de l’enllaç C-

Au; potser l’exemple més senzill és un procés de protodemetal·lació, típic quan la reacció té lloc 

amb un nucleòfil pròtic (NuH). Un altre tipus d’evolució freqüent en les espècies vinil d’or, 

(resultants de l’atac nucleòfil sobre un alquí o un al·lè) és que l’electròfil interaccioni amb la 

densitat π del doble enllaç i formi un nou enllaç amb el carboni β respecte al catalitzador; en 

aquests casos l’enllaç Au-C no es fragmenta i es sol generar una densitat de càrrega positiva en 

el carboni α unit al metall, que segons el sistema s’estabilitza o evoluciona a espècies de diferent 

naturalesa.  

Per a moltes reaccions que evolucionen amb aquest darrer procés s’han proposat espècies on el 

carbocatió d’or es veu estabilitzat per retrodonació del metall, i per tant es descriuen com a 

carbens d’or (un exemple d’aquestes espècies són els intermedis que es mostren a la Figura 1.10 

per a les reaccions 1,6-enins). Tot i això, al voltant d’aquestes espècies s’ha generat una 

important controvèrsia segons si la seva naturalesa està més ben descrita com a carbè d’or, o 

com a carbocatió d’or, i per tant poden ser descrites per una de les dues representacions que es 

mostren en la Figura 1.11. Entrant més en detall, la dicotomia entre les dues descripcions ha 
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conduït a una interessant discussió i a varis treballs teòrics i experimentals amb l’objectiu 

d’esbrinar quina d’elles descriu millor la naturalesa d’aquest tipus d’intermedis. Per fer-ho, hi 

ha estudis que han analitzat les seves característiques estructurals i electròniques, i altres que 

han observat si la seva reactivitat és més pròpia d’espècies tipus carbè o carbocatió. 

 
Figura 1.11 Representació esquemàtica de les dues espècies carbè i carbocatió d’or. 

Com es mostrarà en el capítol de resultats i discussió, durant el decurs de les nostres 

investigacions s’han trobat espècies del tipus carbè/carbocatió d’or com a intermedis de les 

diferents reaccions que s’han estudiat, i s’ha dedicat un especial interès a l’anàlisi de la 

naturalesa d’aquest enllaç. 

Fürstner i col·laboradors van publicar l’estructura de raig-X de l’espècie que es mostra a la 

Figura 1.12 a, mitjançant tres possibles representacions; aquesta espècie presenta una distància 

Au-C típicament d’enllaç simple Au-Csp2 i la distància C-N inclús més curta que l’enllaç doble 

d’una imina, per tant indicant que la representació d’imini és la més adequada.108 El mateix grup 

va dur a terme l’anàlisi de l’energia de rotació de l’enllaç C-C de les espècies que es mostren en 

la Figura 1.12 b, mitjançant l’ús de la ressonància magnètica nuclear de protó (RMN-H) a 

diferents temperatures.109 Els resultats obtinguts mostren unes energies de rotació per l’enllaç C-

C similars o més petites que la rotació de l’enllaç simple C-C de l’hexacloroetà (Cl3-C-C-Cl3), i 

per tant proposen que aquestes espècies analitzades tampoc estabilitzen el carbocatió mitjançant 

la formació del carbè, sinó pels grups èsters de la cadena (Figura 1.12 b). Per contra, en un altre 

treball Chen et al. suggereixen una espècie carbè d’or degut a la seva reactivitat amb olefines, 

processos de metàtesis creuada o de ciclopropanació, característics en la química dels carbens 

(Figura 11 c).110 Un altre exemple d’aquestes espècies el trobem en el treball de Cavallo et al, 

on mitjançant l’estudi teòric de les reaccions amb èsters propargílics proposen una espècie vinil 

carbènica d’or com a un dels intermedi claus de la reactivitat amb aquests substrats (Figura 1.12 

d).111 

L’anàlisi teòric de Goddard, Toste i col·laboradors dedicat a la naturalesa de l’enllaç Au-C en 

aquest tipus d’intermedis conclou que són espècies a mig camí entre les dues descripcions, 

carbè-carbocatió,112 i el punt on es troba cada espècie analitzada està molt lligat a la naturalesa 

dels substituents del carboni i del lligand del metall. Recentment, s’han publicat altres estudis 

teòrics centrat en reaccions concretes on es destaca la dependència d’aquests tipus d’intermedis, 

i de la seva naturalesa carbènica/carbocatiònica, envers dels substituents en els enllaços 

insaturats de carboni, i/o del lligand del complex.113,114,115,116,117  
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Figura 1.12 Exemples de diferents sistemes on s’ha discutit si una espècie d’or presenta una naturalesa més ben 
descrita com a carbocatió o carbè.108,109,110,111 

En el seu estudi, Goddard i Toste també indiquen que la discussió no es centra només en la 

retrodonació del metall, sinó que és una combinació de fins a tres interaccions; a la Figura 1.13 

es fa una representació esquemàtica d’elles.112 Per una banda, la donació σ per part del 

carbocatió no és completa, doncs com ja s’ha comentat, és un enllaç que competeix per l’orbital 

6s amb el parell lliure del lligand (enllaç σ 3-centres-4-electrons); la segona contribució és la 

retrodonació del metall sobre el carbocatió, que no és tant forta com en altres metalls on els 

carbens són més forts (enllaç π metall  carbocatió); finalment destaquen l’efecte que pot tenir 

en la naturalesa d’aquest enllaç que el lligand sigui π acceptor, debilitant la capacitat de 

retrodonació del metall (enllaç π metall  lligand). Per tant, mostren l’enllaç (Au-C) com un 

enllaç amb una contribució parcial σ i π, que podria ser descrit com un model de mig doble 

enllaç, com ja s’havia proposat anteriorment per espècies de rodi.118 

 
Figura 1.13 Representació de les diferents contribucions per en la unitat L-Au-C+ proposades en l’estudi teòric de 
Goddard i Toste.112 

Així doncs, la naturalesa d’aquestes espècies no sembla que es pugui generalitzar amb una única 

descripció com a carbè o carbocatió d’or. Recentment Echavarren ha discutit quina hauria de ser 

la representació estructural química més adequada per aquests intermedis.119 Degut a que l’ordre 
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d’enllaç és pròxim a 1 descarta la representació de carbè, tot i que la seva química sigui en 

general pròpia de carbens, però també descarta la representació de carbocatió perquè tot i 

mostrar l’ordre d’enllaç 1, només suggereix la participació d’un enllaç senzill σ; per això, ha 

proposat una representació alternativa amb dues línies discontinues entre els dos àtoms on 

s’indica més clarament la naturalesa de mig enllaç σ i mig enllaç π (Figura 1.14). 

 
Figura 1.14 Possibles representacions químiques per les espècies carbè/carbocatió d’or.119 

La sorprenent activitat catalítica dels complexos d’or en l’activació d’enllaços múltiples de 

carboni no només es basa en la capacitat de catalitzar l’atac nucleòfil sobre aquests, sinó que 

probablement és tan o més rellevant la seva capacitat posterior per estabilitzar les diferents 

espècies catiòniques que es generen, i que confereixen a aquestes reaccions l’enorme ventall de 

possibles camins de reacció. Per tant, podem afirmar que descriure els complexos d’or(I) com 

simples àcids de Lewis com el AlCl3, o com un “protó gran”, com es va fer en el passat, no és 

gaire encertat.  

Per altra banda, cal ressaltar que l’ús de complexos d’or amb lligands quirals, o inclús amb 

contra-anions quirals, ha permès desenvolupar algunes d’aquestes reaccions de forma 

asimètrica.120,121 La coordinació lineal dels complexos d’or(I) va comportar que els primers 

complexos d’or que mostraren bons excessos enantiomèrics fossin bimetàl·lics, emprant 

fosfines quirals bidentades del tipus [(AuX)2(P-P)] (P-P = bis-fosfina quiral, X = lligand aniònic 

o contraanió).122 Tot i això, ara també s’usen lligands carbènics N-heterocíclics123 i sobretot 

fosforamidites quirals,124,125,126 que són fàcils de modificar i dissenyar.127 També s’han descrit 

reaccions enantioselectives via la retenció de configuració de reactius quirals.128 

Una altra característica de les reaccions d’activació d’enllaços múltiples amb complexos d’or és 

que el seu anàlisi mecanístic no és senzill, ja que la reactivitat d’aquestes espècies catiòniques és 

elevada i dificulta aïllar o detectar intermedis de reacció. L’any 2010 Hashmi va fer un recull 

dels escassos intermedis caracteritzats en l’àrea de la catàlisi homogènia i la informació 

mecanística que se’n desprèn.129 Entre d’altres conceptes, el text destaca que l’anàlisi d’aquests 

intermedis mostra que l’addició del nucleòfil tendeix a tenir lloc en trans respecte al 

catalitzador, així com l’existència d’intermedis de tipus carbè/carbocatió d’or. En conseqüència, 

tot i que la gran majoria de treballs publicats en aquesta àrea presenta una proposta pel 

mecanisme de reacció, quasi mai es tenen evidències experimentals, i per tant solen ser 

propostes acompanyades de suposicions, o fent referència a mecanismes proposats anteriorment 

per a altres reaccions. Per aquest motiu, a la bibliografia, es poden llegir de forma generalitzada, 

comentaris on els autors proclamen la necessitat de més estudis mecanístics i de detecció 

d’intermedis en aquesta àrea. 
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En resposta a aquesta necessitat, als darrers anys, s’han realitzat més experiments mecanístics i 

el nombre d’intermedis detectats ha anat en augment, tot i que avui dia encara són un número 

limitat. L’any 2012, Liu i Hammond han publicat un article de revisió on recullen nous 

intermedis de reacció que s’han aïllat; aquests són compostos organometàl·lics d’or (units a 

carbonis sp, sp2 o sp3) que han aportat més informació sobre el funcionament d’aquestes 

reaccions, i els autors destaquen que alguns d’ells s’han utilitzat en processos de 

transmetal·lació amb complexos d’altres metalls de transició (pal·ladi, níquel, rodi, ferro o 

ruteni).130 Per altra banda, també s’ha incrementat l’ús de tècniques computacionals en l’anàlisi 

d’aquestes reaccions, fins al punt que actualment és freqüent que en les publicacions on es 

desenvolupen noves reaccions es presenti una part de metodologia teòrica analitzant el seu 

mecanisme de reacció.106,107,131,132,133,134,135,136 Les tècniques computacionals són una eina molt 

útil a l’hora d’analitzar reaccions catalítiques ja que a través de l’estudi de les espècies 

involucrades, intermedis i estats de transició, es pot extreure informació del seu mecanisme.137 

Per aquest motiu, també s’han publicat forces treballs exclusivament teòrics analitzant 

mecanismes de reacció o propietats d’alguns intermedis clau.111,112,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 

El treball d’investigació que s’ha realitzat en el decurs d’aquesta tesi s’ha centrat en l’anàlisi 

computacional dels mecanismes de reaccions de cicloaddició entre al·lens i diens, i reaccions de 

transferència d’un àtom d’oxigen per part d’un grup X-O sobre un alquil terminal, catalitzades 

per complexos d’or. A continuació, abans d’exposar els resultats que s’han obtingut, es farà una 

introducció a la química teòrica computacional i a la seva aplicació a la catàlisi homogènia. 
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2 Aplicació	 de	 la	 química	 teòrica	 computacional	 a	 la	

catàlisi	homogènia	

La catàlisi es basa en augmentar la velocitat amb que transcorre una reacció, i això 

s’aconsegueix mitjançant la reducció de les barreres d’energia d’una o vàries etapes del 

mecanisme de reacció. En la gran majoria de casos però, la reacció esdevé més complexa en 

quant al nombre d’etapes i per tan el mecanisme de reacció menys evident. Encara que al 

laboratori es poden obtenir evidències o realitzar experiments per aconseguir informació sobre 

el mecanisme d’una reacció, una eina especialment útil és l’aplicació de la química teòrica en la 

detecció de les diferents espècies involucrades en el mecanisme de reacció. Els càlculs teòrics 

mitjançant l’exploració de la superfície d’energia potencial (SEP), que representa l’energia d’un 

sistema en funció de les seves coordenades nuclears (Figura 2.1), permeten proposar no tan sols 

els intermedis d’una reacció, sinó els estats de transició i les seves estructures, que no es poden 

aconseguir experimentalment. 

En els següents apartats es descriu breument com es construeix i s’analitza la SEP per a un 

sistema químic. En el darrer apartat es fan unes consideracions concretes per al cas de l’anàlisi 

de sistemes catalitzats per complexos d’or. 

2.1 La	superfície	d’energia	potencial	(SEP)	

El concepte de SEP sorgeix d’aplicar l’aproximació de Born-Oppenheimer148 que considera que 

el moviment dels nuclis és negligible en front del moviment dels electrons ja que aquests amb 

una massa molt més petita s’adapten instantàniament a qualsevol reorganització nuclear. A més, 

aquesta aproximació permet calcular l’energia del sistema en cada punt de la SEP com la suma 

de l’energia nuclear, que es pot obtenir mitjançant la mecànica clàssica com l’energia de 

repulsió de les càrregues positives dels nuclis, i l’energia electrònica, que s’obté resolent 

l’equació de Schrödinger electrònica.149 

No obstant, per tal d’obtenir la SEP completa s’hauria de fer el càlcul de l’energia per a totes les 

possibles configuracions nuclears, i això només és possible per sistemes molt petits. Per sort, 

per a l’estudi de reactivitat química n’hi ha prou amb localitzar aquells punts on les coordenades 

nuclears són estacionàries: mínims i punts de sella de la SEP. Aquests es corresponen a reactius-

intermedis-productes i a estats de transició d’un mecanisme de reacció. Així doncs, el 

mecanisme de reacció està format per un camí de reacció on partint dels reactius s’arribi a 

productes a través d’alguns intermedis (o cap) i d’un o més estats de transició que els connecten 
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(Estat de transició I, Figura 2.1). Tot i això, la SEP està plena de mínims locals i estats de 

transició, i serà només a través del raonament químic i la intuïció de l’individu que es podrà 

localitzar el camí de reacció més baix en energia, i per tant el mecanisme de reacció més 

favorable.  

 
Figura 2.1 Exemple d’una superfície de potencial on es poden observar els reactius i productes de reacció com a 
mínims de la superfície units per un estat de transició (I), i un camí alternatiu vers un altre producte via un altre estat 
de transició (II). 

La selecció dels paràmetres que defineixen la SEP no és menys important, i s’ha de valorar 

quina és la informació que es vol obtenir ja que el grau de validesa de l’anàlisi posterior 

dependrà d’aquests paràmetres. 

2.2 Metodologia	per	al	càlcul	de	l’energia	potencial	

Els paràmetres per definir la superfície d’energia potencial es poden agrupar en dos tipus, els 

que determinen el model teòric o nivell de càlcul, i el model químic. El model teòric inclou 

principalment la metodologia per calcular l’energia potencial i com es descriuran els electrons 

dels diferents àtoms del sistema. El model químic és la selecció del sistema (cada àtom) que 

s’estudiarà, i que representarà la reacció que es vol analitzar. 

De forma general es poden separar dos grans grups de mètodes per al càlcul de l’energia 

potencial d’un sistema, els basats en la química quàntica (QM)150 molt més costosos 

computacionalment, i els basats en la mecànica molecular (MM)151 molt més barats però menys 

precisos ja que es defineixen a partir de valors empírics. El segon grup, tot i el seu baix cost 

computacional i de la seva gran utilitat, especialment per a compostos orgànics i biomolècules, 

no es apropiat per estudiar reactivitat (ruptura i formacions d’enllaços), ni compostos de metalls 

de transició (degut a les dificultats associades a la descripció dels centres metàl·lics).152 Tot i 
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això, existeix una tercera metodologia que combina aquests dos mètodes anomenada 

QM/MM.153,154,155 Aquesta es basa en utilitzar la mecànica quàntica per definir la part reactiva 

(core) on tenen lloc les formacions i trencaments d’enllaços i el seu entorn més directe, i la 

mecànica molecular per definir la resta del sistema on es pressuposa una influència menor. Així, 

amb aquesta tècnica es poden estudiar sistemes amb un número d’àtoms elevat. 

La mida dels sistemes analitzats en aquesta tesi ha permès realitzar-la emprant la mecànica 

quàntica, i per això a continuació es farà una breu introducció a la metodologia de la mecànica 

quàntica i als diferents aspectes a tenir en compte a l’hora de seleccionar el model químic. 

El càlcul de l’energia electrònica de cada punt de la SEP es pot dur a terme mitjançant dos 

mètodes diferents basats en la mecànica quàntica: un es fonamenta en la teoria d’orbitals 

moleculars basat en la funció d’ona, i l’altre en la teoria del funcional de la densitat (DFT)156,157 

basat en la densitat electrònica.  

Els mètodes que calculen l’energia electrònica mitjançant la funció d’ona ho fan resolent 

l’equació de Schrödinger; no obstant, aquesta només es pot resoldre de forma exacta per a 

sistemes monoelectrònics. Per obtenir una solució aproximada per sistemes polielectrònics 

s’han desenvolupat una sèrie de mètodes basats en el mètode de Hartree-Fock (HF).149 Aquest 

mètode fou el primer que es va utilitzar per estudiar complexos amb metalls de transició als 

anys 70.158,159 Tot i això, el mètode Hartree-Fock presenta un inconvenient important ja que no 

considera la correlació electrònica (negligeix la correlació entre el moviment dels electrons de 

diferent spin) força present en els sistemes organometàl·lics. Actualment però existeixen 

mètodes denominats post-HF que inclouen la correlació electrònica com per exemple: el mètode 

perturbacional de Møller-Plesset (MP),160 el CASSCF (complete active space self-consistent 

field),161 el CC (coupled cluster)162 i el CASPT2 (complete active space perturbation theory).162 

Aquests mètodes post-HF milloren els resultats respecte al Hartree-Fock, però a canvi d’un 

elevat cost computacional, augmentant considerablement el temps de càlcul com més exacte és 

el mètode, i per tant, limitant-ne el seu ús a sistemes petits. 

Per la seva banda, la metodologia del funcional de la densitat DFT també inclou la correlació 

electrònica i a un cost computacional més raonable si es compara amb els altres mètodes post-

HF. La DFT es basa en el teorema de Hohenberg i Kohn163 que enuncia que l’energia 

electrònica és un funcional de la densitat electrònica, és a dir, com una funció (energia) que 

depèn d’una altra funció (la densitat electrònica). Malauradament, el problema és que es 

desconeix l’expressió exacta del funcional que relaciona la densitat i l’energia, i en 

conseqüència, l’objectiu principal dels mètodes DFT consisteix en dissenyar diferents 

funcionals que responguin a aquesta tasca. 

En primer lloc va aparèixer l’any 1965 el funcional LDA (aproximació de la densitat local)164 on 

es descrivia la densitat electrònica com la d’un gas uniforme d’electrons. Tot i que inicialment 

es van utilitzar també en estudis de catàlisi homogènia, i que generen geometries prou acurades, 

es descarten aviat ja que tendeixen a sobreestimar les energies d’enllaç.164 El següent pas natural 
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després dels funcionals LDA era tenir en compte que la densitat electrònica no és homogènia en 

sistemes moleculars. El resultat fou que a partir de 1980 es crearen els funcionals GGA 

(aproximació de gradient generalitzat)165 que relacionen l’energia amb la densitat electrònica i el 

seu gradient. Afegir el gradient va comportar una millora molt significativa dels resultats que va 

comportar un augment en l’ús dels mètodes DFT durant l’última dècada del segle vint. Dins 

d’aquest grup es poden citar els funcionals BLYP, PW91, BP86, PBE, etc. Més recentment 

s’han creat funcionals on a més de la densitat i la primera derivada s’inclouen termes d’ordre 

superior anomenats meta-GGA (per exemple M06-L, BR, B95, USXC, TPSS, etc.). 

Una altra classe de funcionals són els anomenats híbrids que incorporen una part del bescanvi 

exacte HF a un funcional “pur” GGA o meta-GGA, i per tant es poden diferenciar funcionals 

GGA híbrids166 i meta-GGA híbrids. Dins del primer grup trobem el funcional B3LYP,167,168 

que durant molts anys, i potser encara en l’actualitat, ha estat el funcional més àmpliament 

emprat per a l’estudi de reaccions químiques.169 No obstant, el funcional B3LYP, i la majoria 

dels funcionals descrits anteriorment, no descriuen correctament les interaccions no covalents a 

mitja i llarga distància (forces de dispersió, forces de Van der Waals, etc.), i solen subestimar les 

barreres d’energia.170 Així, cada cop es discuteix més la seva qualitat en front de nous 

funcionals que han aparegut i que per un cost computacional semblant presenten resultats més 

acurats.171,172 

Als darrers anys s’han dissenyat nous funcionals de la densitat per millorar aquestes limitacions, 

tant la dificultat per representar acuradament les barreres d’energia,173 com sobretot per incloure 

la descripció de les forces de dispersió. Per a aquesta segona missió han aparegut el conjunt de 

funcionals de Minnesota dissenyats per Truhlar et al. amb l’objectiu de millorar la descripció de 

les interaccions dèbils. Existeixen diferents series etiquetades com M05,174,175 M06,176 M08,177 i 

recentment M11.178 D’entre tots ells, destaca particularment el funcional M06179 (de la sèrie 

M06) ja que han aparegut forces treballs que el recomanen per a l’estudi de reaccions 

organometàl·liques, i el funcional meta-GGA M06-L180 no híbrid per a sistemes amb un major 

nombre d’àtoms.171,181 També cal d’estacar, entre d’altres desenvolupaments, l’estratègia 

d’incloure els efectes de les forces de dispersió en diferents funcionals mitjançant el que es 

coneix com la correcció de la dispersió de Grimme o DFT-D, ja que actualment estan 

demostrant una millora important en els resultats obtinguts amb aquestes correccions.182  

Amb tot aquest gran assortit de funcionals, actualment han aparegut una sèrie de treballs amb la 

finalitat de poder discernir quins funcionals són més precisos i per tant els més adequats per 

representar cada sistema. Quan no es tenen dades experimentals (per exemple energies de 

dissociació o distàncies d’enllaç), en general, si la mida del sistema ho permet, aquests estudis 

utilitzen com a valors de referència els valors teòrics obtinguts pel mètode de Coupled Cluster 

CCSD(T).181,183,184  

Tot i les limitacions de la teoria de la DFT, la gran majoria d’anàlisis teòriques en química 

organometàl·lica es realitza mitjançant aquest mètode, ja que presenta la millor relació qualitat 
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dels resultats en front del cost computacional.185 A l’inici d’aquesta tesi el funcional B3LYP 

començava a ser qüestionat, tot i això vam decidir utilitzar-lo per als nostres primers estudis 

degut a l’ampli historial del grup (incloent treballs amb complexos d’or)74,186,187 i perquè era el 

funcional més acceptat per estudis computacionals de sistemes de metalls de transició. 

Posteriorment, a tenor que les reaccions que s’estudiaven estaven estretament relacionades, i per 

donar consistència i uniformitat a la investigació que s’ha fet en aquesta tesi, es va decidir 

prosseguir amb l’ús d’aquest funcional per a la resta de sistemes analitzats. Tot i això cal 

d’estacar que en moments puntuals al llarg de la tesi s’han emprat altres funcionals per 

comparar-ne els resultats. 

La descripció dels electrons de cada àtom del sistema es defineix mitjançant un conjunt de 

funcions de base. Les funcions de base són funcions matemàtiques que representen els orbitals 

de cada àtom i de la seva combinació es generen els orbitals moleculars que configuren 

l’estructura electrònica del sistema.188 Aquestes funcions representen la regió de l’espai en que 

es pot trobar l’electró, i en certa manera limiten la mobilitat dels electrons. Per això, a major 

nombre de bases menys restriccions s’imposen als electrons i millor es poden representar els 

orbitals. No obstant, també incrementa el cost computacional, i per tant, igual que succeeix amb 

l’elecció del mètode de càlcul, l’elecció del conjunt de funcionals de base per a cada àtom 

implica un balanç entre el cost computacional i la qualitat del resultat. 

Existeixen dos tipus de funcions de base emprats pels sistemes moleculars, les funcions de 

Slater i les Gaussianes.189 De forma general, les funcions de Slater, amb una dependència 

exponencial sobre la distància entre el nucli i l’electró, reflecteixen els orbitals exactes per 

l’àtom d’hidrogen; però per contra els càlculs de les integrals bielectròniques són molt 

complexes.190 Les Gaussianes en canvi, difereixen en el terme exponencial facilitant la resolució 

matemàtica, però a costa de representar pitjor els orbitals atòmics tant a prop del nucli, com per 

valors allunyats.191 Tot i això la representació dels orbitals amb funcions Gaussianes es pot 

millorar fins als nivells de les funcions de Slater, i generalment a un cost computacional menor, 

augmentant el número de bases Gaussianes. Per augmentar el nombre de funcions Gaussianes 

per descriure un orbital atòmic, es poden utilitzar estratègies diferents segons la naturalesa de 

cada àtom. Una forma habitual és descriure cada orbital de valència utilitzant dos, tres o més 

funcions de base, anomenades funcions doble- ζ, triple- ζ, etc. També es poden incorporar 

orbitals amb un moment angular (l) superior al requerit per a aquell àtom (funcions de 

polarització), o amb funcions que augmenten la mida dels orbitals (funcions difoses).189 

Per altra banda, pels àtoms dels elements més pesats de la taula periòdica es poden utilitzar els 

anomenats pseudopotencial o potencials de nucli efectiu (ECP), que descriuen un potencial 

efectiu pels electrons interns (core) i els electrons de valència amb un conjunt de bases associat 

al pseudopotencial. Per a metalls de transició, com el platí i especialment l’or, on com s’ha 

discutit abans els efectes relativistes són molt representatius, és molt útil emprar un 

pseudopotencial ja que aquests inclouen els efectes relativistes en el seu potencial efectiu. S’han 
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desenvolupat diferents tipus de pseudopotenicials, entre els que destaquen per el seu ampli ús, el 

Los Alamos ECP’s (LANL2DZ)192 i Stuttgart/Dresden ECP’s (SDD).193 

En el transcurs d’aquesta tesi s’han utilitzat dos conjunts de bases per descriure els àtoms dels 

elements dels grups principals, el conjunt 6-31g(d), doble-ζ que inclou funcions de polarització 

d i un més extens 6-311++g(d,p) triple-ζ que inclou funcions de polarització i difoses. Per la 

seva banda, els metalls de transició, or i platí, s’han descrit mitjançant un pseudopotencial; per 

l’estudi de les cicloaddicions el pseudopotencial LANL2DZ (Los Alamos ECP’s),192 i per les 

reaccions d’atacs nucleòfils sobre alquins el pseudopotencial SDD (Stuttgart/Dresden ECP’s).  

La selecció del model químic sobre el que es realitzarà l’estudi de la superfície d’energia 

potencial és un altre aspecte imprescindible per a obtenir un estudi de bona qualitat en relació al 

cost computacional. Com més gran és el nombre d’àtoms del sistema (o més concretament el 

nombre d’electrons i funcions de base) més elevat serà el seu cost computacional per a un 

mateix nivell de càlcul. 

Així doncs, per mantenir una relació qualitat/cost computacional raonable, en molts casos es 

simplifica el sistema amb un model químic. Bàsicament existeixen dues maneres per fer-ho: 

reduint el sistema real per un sistema model, o mitjançant els mètodes QM/MM, que s’han 

esmentat anteriorment on una part del sistema es descriu amb mecànica quàntica i l’altra amb 

mecànica molecular. El primer cas és el més utilitzat quan es pressuposa que la part del sistema 

que s’omet tindrà una influència menor o menyspreable sobre l’estudi que es vol realitzar. Per la 

seva banda, el mètode QM/MM és interessant en aquells casos on parts de la molècula que es 

troben lluny del centre actiu juguen un paper important en la reacció, com en els casos de 

reaccions enantio o regioselectives.194,195,196 

Una altra condició del sistema és en quin medi té lloc la recció. La majoria de reaccions de 

catàlisi homogènia es realitzen en dissolució, i forces estudis han demostrat que el solvent pot 

arribar a ser molt important en l’evolució d’una reacció. Per aquest motiu, un altre aspecte molt 

important a l’hora d’analitzar aquestes reaccions és si aquests inclouen els efectes del solvent, o 

si per contra el càlcul es realitza en fase gas. 

Tot el que s’ha descrit fins aquí pot ser perfectament tractat amb un model químic en fase gas, 

no obstant, depenent del sistema pot ser que comporti un error destacable. Tot i això, la 

modelització teòrica dels efectes del solvent és complexa ja que en principi s’hauria de 

considerar un gran nombre de molècules de dissolvent de forma explícita i això incrementa molt 

la mida del sistema químic i per tant el cost computacional. Una alternativa és incloure només 

algunes molècules explícites, però la qüestió és quantes, i on col·locar-les. Per això en general 

es sol emprar un model continu on el dissolvent es tracta com un medi homogeni polaritzable 

caracteritzat per la constant dielèctrica del dissolvent de la reacció (ε). En aquest mètode un cop 

generat el model continu o dissolvent, es genera una cavitat on es situa el solut que polaritza el 

solvent i després interacciona electroestàticament amb ell. 
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En aquesta tesi a tenor que per a cap de les reaccions estudiades es preveia un efecte molt 

rellevant del solvent, s’han emprat dos mètodes de model continu: l’àmpliament usat 

CPCM197,198 (conductorlike polarizable contínuum method) i el recentment dissenyat model 

SMD (single-molecule-dilution),199 cadascun implementats en els programes Gaussian03200 i 

Gaussian09,201 respectivament. Per altra banda, s’han emprat models químics per a l’anàlisi 

mecanístic de varies de les reaccions analitzades. En general s’ha reduït la mida del sistema 

mitjançant la simplificació del lligand del catalitzador. En un cas particular però, un cop s’ha 

trobat el mecanisme de reacció pel sistema model, s’ha repetit l’anàlisi de les etapes més 

rellevants amb el lligand complet. Aquest mètode també és força pràctic, doncs partir de les 

estructures trobades pel mecanisme del sistema model facilita molt trobar les etapes 

corresponents per al sistema complet, i per tant de forma global es redueix ostensiblement el 

cost computacional i s’obtenen resultats pel sistema complet. 

2.3 Anàlisi	de	la	SEP	

Amb el mètode de càlcul, les funcions de base i el model químic seleccionats queda definida la 

SEP. De l’anàlisi topològic de la SEP es podran localitzar els punts estacionaris que 

correspondran als mínims i als estats de transició que permetran determinar el camí o camins de 

reacció que porten de reactius a productes. Els intermedis, reactius i productes, són mínims de la 

SEP, i per tant s’obtenen minimitzant l’energia del sistema en funció de les coordenades 

nuclears. Els estats de transició són els punts del camí de reacció entre dos mínims on l’energia 

és màxima, i s’obtenen minimitzant la seva energia en totes les direccions possibles excepte a la 

que es correspon a la coordenada de reacció.  

Un cop localitzats tots aquests punts estacionaris es poden extreure els valors de l’energia de les 

diferents espècies (normalment referenciades en un mateix zero d’energia) i representar-les 

respecte a la coordenada de reacció obtenint-se el que es coneix com a perfil de reacció (Figura 

2.2). Aquestes energies donen informació dels paràmetres termodinàmics (diferència d’energia 

reactiu - producte) i cinètics de la reacció (barreres d’energia dels estats de transició). No 

obstant, cal tenir en compte que les energies potencials en fase gas (ΔEgas) que s’obtenen a partir 

de l’anàlisi de la SEP no es poden comparar directament amb cap valor experimental, i per això 

sovint es calculen les energies de Gibbs (ΔGgas) afegint els factors entròpics corresponents. El 

càlcul d’aquesta magnitud en solució és molt més complex. Com s’ha comentat anteriorment en 

el text, una forma d’incloure l’efecte del solvent és utilitzant un mètode continu. El valor 

d’energia que s’obté mitjançant aquesta metodologia prové d’addicionar una energia de Gibbs 

de solvatació a l’energia potencial del solut, i l’etiquetarem com a energia en dissolució (ΔEsolv). 

El problema d’aquesta magnitud és que no considera la contribució entròpica del solut. Per tal 

de calcular una energia de Gibbs en dissolució (ΔGsolv) mitjançant mètodes en continu s’han 

proposat diferents aproximacions. La que s’ha emprat en el decurs d’aquesta tesi consisteix en 
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sumar a l’energia en dissolució (ΔEsolv) la contribució entròpica del solut en fase gas (ΔGgas- 

ΔEgas).
202,203 

ΔG 	 	 ΔE ΔG 	ΔE  

Tot i que aquesta aproximació no és rigorosa ja que no té en compte l’efecte de les molècules de 

solvent en l’entropia del solut, normalment ofereix bons resultats exceptuant processos 

associatius o dissociatius. En els processos dissociatius els errors són majors principalment 

perquè les contribucions rotacionals i translacionals de l’entropia estan sobreestimades en fase 

gas, ja que en dissolució les molècules es troben envoltades per molècules de solvent que 

limitant la llibertat de moviment i rotació que si que tenen en fase gas. Pel mateix motiu en els 

processos associatius l’efecte és el contrari. 

 
Figura 2.2 Exemple d’un perfil de reacció amb un mecanisme de dos etapes. 

Recentment Kozuch et al. han desenvolupat un mètode dissenyat per avaluar cinèticament els 

cicles catalítics anomenat “energètic span model”.204,205,206 Aquest mètode permet calcular de 

forma fàcil mitjançant el perfil de reacció d’energies de Gibbs i una fulla d’Excel els factors 

determinants de la velocitat de reacció, el TON (turn overall number) i el TOF (turn overall 

frequency) d’un cicle catalític que es defineix com el nombre de mols de producte per mols de 

catalitzador el primer, i el segons també per unitat de temps. Així el TON indica quants cops 

una molècula de catalitzador realitza un cicle catalític, i el TOF amb quina freqüència. 

En aquesta tesi es comentaran principalment energies de Gibbs en solvent (ΔGsolv), excepte un 

apartat de resultats on s’utilitzaran energies potencials en fase gas (ΔEgas). A més, amb 

l’objectiu d’extreure la màxima informació possible de les diferents reaccions catalítiques que 

s’han estudiat, sovint s’analitzaran i compararan les geometries de les espècies localitzades, i en 

les de major interès, s’estudiarà la seva estructura electrònica mitjançant un anàlisi de 

poblacions NBO.207,208,209 

Termodinàmica

Cinètica

Coordenada de reacció

Energia
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2.4 Consideracions	 per	 a	 l’estudi	 computacional	 amb	 complexos	

d’or	

A la bibliografia es pot observar com en general per realitzar estudis mecanístics de reaccions 

amb complexos d’or s’ha emprat la teoria del funcional de la densitat, i principalment el 

funcional B3LYP. Darrerament però s’han començat a emprar funcionals que inclouen la 

descripció de forces de dispersió com els de Truhlar, destacant el funcional M06. 

Recentment, han aparegut els primers estudis sistemàtics que analitzen diferents metodologies 

amb complexos d’or, i per a l’assaig de diferents funcionals de densitat. D’aquests estudis, dos 

s’han centrat en la interacció de diferents complexos d’or amb enllaços múltiples de 

carboni,70,210 mentre que el tercer ha analitzat el mecanisme complet (intermedis i estats de 

transició) de la reacció intramolecular d’èsters propargílics desenvolupada per Cavallo i 

col·laboradors111 emprant un model simplificat.211 Els autors d’aquest darrer estudi van escollir 

analitzar aquest mecanisme perquè en ell es troben representats tres processos claus en la 

reactivitat de moltes reaccions catalitzades per complexos d’or: l’activació d’enllaços múltiples 

de carboni, la reactivitat carbè/carbocatió d’or, i la química amb al·lens. L’objectiu principal del 

treball era aportar informació sobre quin o quins funcionals de la densitat són els que 

proporcionen uns resultats més acurats d’entre l’enorme quantitat que existeix. Van realitzar 

l’estudi sistemàtic d’aquest mecanisme de reacció per a 32 funcionals de la densitat, prenent 

com a valors de referència els obtinguts a un nivell elevat de precisió mitjançant el mètode 

CCSD (teoria Coupled Clúster), degut a la manca de dades experimentals. També es va calcular 

amb el mètode Hartree-Fock (HF) i la teoria de pertorbació de segon ordre Möller-Plesset 

(MP2).211 

L’anàlisi ha comparat les geometries i energies obtingudes per a cada mètode amb el de 

referència. Els resultats mostren que pràcticament tots els funcionals emprats proporcionen unes 

geometries raonablement bones. No obstant, es pot observar una millora sistemàtica quan es va 

pujant en el grau de sofisticació del funcional. Així doncs es pot generalitzar la precisió respecte 

al tipus de funcional amb la sèrie GGA ~ meta-GGA < híbrids < amb correccions de dispersió, 

excloent el funcional M06-L que tot i ser un funcional meta-GGA presenta una precisió 

semblant a la dels funcionals híbrids. Les geometries més acurades es van obtenir amb el 

funcional doble híbrid de Grimme B2-PLYP, i a continuació amb el funcional M06. Els 

resultats també mostren que l’error en la geometria no es semblant en cada punt estacionari del 

mecanisme, per tant que hi ha espècies que mostren ser més difícils de representar per a famílies 

senceres de funcionals; destaquen sobretot espècies on es pot preveure una major deslocalització 

electrònica. 
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Els resultats de l’anàlisi de l’energia van indicar la necessitat d’incorporar una fracció del 

bescanvi Hartree-Fock, doncs els valors de RMS per a l’energia amb els mètodes HF i MP2 són 

més baixos que els obtinguts per als funcionals GGA i meta-GGA, mentre que els funcionals 

híbrids els milloren. En general els funcionals B2-PLYP, M06 i ωB97 són els que presenten els 

valors de RMS més baixos, tant per l’energia com per la geometria. Més concretament cal 

destacar que l’espècie inicial on l’alquí es troba η2-coordinat al centre metàl·lic és la que 

presenta un major error de l’energia, exceptuant els mètodes HF i MP2. A part de la rellevància 

d’aquests resultats, un altre aspecte important és que els dos estudis que es comentaran a 

continuació només analitzen aquest tipus d’espècie. 

Aquest treball també va analitzar com afecten en el càlcul de l’energia els altres paràmetres que 

s’han de seleccionar a part del mètode de càlcul o el funcional. Es van realitzar càlculs puntuals 

amb diferents conjunts de funcions de base i de pseudopotencials per a l’àtom d’or, i es van 

incorporar els efectes del solvent mitjançant el mètode continu PCM repetint el procés 

d’optimització. Els resultats mostren que la desviació en el perfil d’energia que s’introdueix per 

l’efecte del solvent és similar o inclús menor que la desviació produïda modificant el 

pseudopotencial o les funcions de base. En concret senyalen que el pseudopotencial ecp-60-

mwb (de la sèrie Stuttgart-Colonia) mostra millors resultats que el LANL2DZ i el SDD (el 

darrer amb uns resultats lleugerament més bons que l’altre). Així doncs, per obtenir una elevada 

precisió serà molt important fer una selecció encertada tant del funcional, com de les funcions 

de base com del pseudopotencials. 

Yao i col·laboradors es van centrar en l’anàlisi de la interacció de diferents complexos d’or 

(Au+, AuCl, [Au(nhc)], [AuPH3]
+, i AuCl3, (nhc = 2,3-dihydroimidazole-2-ylidè) amb els tres 

tipus de sistemes insaturats de carboni més simples (etè, etí i al·lè) mitjançant l’ús de diferents 

funcionals de la densitat i emprant el mètode CCSD(T) com a valor de referència. En total es 

van fer servir 11 funcionals cobrint els diferents tipus (LDA, (híbrid) GGA, (híbrid) meta-GGA 

i doble híbrids).210  

L’anàlisi geomètric de les espècies [AuI-CnHm]+ comparava les distàncies d’enllaç Au-C i C-C 

entre els valors de referència CCSD(T) i els funcionals B3LYP, LSDA, M06, PBE0 i B2-PLYP. 

Els resultats que van obtenir mostren que el funcional PBE0 és el que representa millor aquesta 

espècie El funcional B2-PLYP mostra uns valors molt pròxims, mentre que el funcional LSDA 

sobreestima aquesta interacció i el B3LYP la subestima igual que el M06. Els mètodes 

perturbacionals, MP2 i SCSMP2 (spin-component scaled MP2), també presenten unes 

distàncies d’enllaç Au-C més curtes, però més pròximes per SCSMP2, indicant que aquest 

representa millor aquesta interacció.  

L’energia de dissociació (De) d’enllaç entre els diferents complexos d’or i els enllaços múltiples 

de carboni també fou analitzada. Es va determinar la desviació global (tenint en compte o no el 

signe) per als diferents funcionals DFT amb i sense afegir la correcció de dispersió emprant dos 

mètodes DFT-D3 de Grimme, l’original DFT-D3(0)182,212 i l’esquema Becke-Johnson DFT-D3-
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(BJ).213 Els resultats van mostrar que la desviació global (sense signe ni correccions de la 

dispersió) augmenta segons la sèrie de funcionals: B2GP-PLYP < PBE0 < B2-PLYP < 

SCSMP2 < TPSSh < TPSS ≈ M06-L < M06 < PBE < B3LYP < M06-2X < MP2; per exemple 

el funcional B2GP-PLYP té una desviació de 0.52 kcal/mol, per 1.60 i 6.91 kcal/mol els 

funcionals híbrids PBE0 i B3LYP, respectivament. Els resultats també mostren que els 

funcionals B3LYP, M06-L, M06 i M06-2X subestimen l’energia De per a tots els sistemes, i que 

un elevat percentatge d’bescanvi exacte no és recomanable ja que el funcional M06-2X (amb un 

percentatge doble de bescanvi exacte respecte M06) és el que mostra el pitjor resultat. 

Afegir les correccions de dispersió amb els mètodes de Grimme millora els resultats d’alguns 

del funcionals, especialment per al B3LYP i el B2-PLYP, però els valors pels funcionals TPSS, 

el PBE i el PBE0 només milloren amb la correcció original DFT-D3(0) i no amb la DFT-D3-

(BJ). Tot i això, els tres millors funcionals, amb i sense correccions de dispersió són el B2GP-

PLYP, el PBE0 i el B2-PLYP. L’estudi també destaca que amb el mètode MP2 sobreestima 

molt l’energia De presentant la major desviació global (10.08 kcal/mol), mentre que el mètode 

SCSMP2 presenta uns resultats semblants a alguns dels funcionals (desviació global 2.6 

kcal/mol), però destaca l’inconvenient del seu elevat cost computacional si es compara amb 

aquests.  

Els autors del treball acaben recomanant, per als sistemes amb complexos d’or i sistemes 

insaturats de carboni, tres mètodes per la seva relació efectivitat /cost computacional: dos són 

funcionals doble híbrids B2GP-PLYP i B2-PLYP, i el tercer l’híbrid-GGA PBE0. 

El tercer treball, publicat al 2012, també es centra en l’anàlisi de complexos d’or(I) amb 

enllaços múltiples de carboni (S) calculant l’energia de formació (ΔE) del complex [Au(S)]+ a 

partir de diferents mètodes ab initio i funcionals DFT.70 En concret es van analitzar els sistemes 

amb la combinació del complex AuCl, [AuPH3]
+ [Au(NHC)]+ (NHC = 1,3-dimetil-imidazole-2-

ylidene) i el substrat alquè o alquí. 

L’anàlisi amb els mètodes ab intio es va realitzar per a diferents mètodes com el ACPF 

(Averaged Coupled-Pair Funcional), el MRCI (Multi-Reference Configuration Interaction), el 

CASPT2 i el CCSD tots referenciats amb els valors obtinguts CCSD(T). Els resultats obtinguts 

amb els mètodes ACPF, i MRCI van ser força pròxims als valors de referència, però el mètode 

CASPT2 mostra uns valors d’energia de formació (ΔE) força superiors. En aquest estudi s’han 

utilitzat quatre funcionals, el BP86 (GGA), el TPSS (meta-GGA), el B3LYP (híbrid) i el M06 

(híbrid meta-GGA). Els dos primers funcionals mostren uns valors de ΔE pròxims als de 

referència, (desviació de -2.6 i -3.1 kcal/mol respectivament) mentre que tant el B3LYP i el 

M06, així com el mètode CCSD subestimen la força d’interacció entre els complexos i els 

substrats (desviació B3LYP i CCSD de 6.4 i 6.9 kcal/mol, respectivament); aquest fet es 

reflecteix amb unes distàncies Au-C més llargues. Aquesta important desviació entre el mètode 

CCSD i el CCSD(T) indica un gran efecte en afegir les contribucions amb un exponent de tercer 

ordre, i alerten de l’ús del mètode CCSD com a valor de referència per a aquests sistemes, com 
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s’ha fet en el primer estudi que s’ha comentat. Cal destacar però, que en aquest darrer estudi 

només s’ha analitzat la interacció complex d’or / enllaç múltiple de carboni, que es correspon 

només a l’intermedi inicial del primer estudi, el qual presentava un del majors errors entre els 

diferents funcionals; per tant, podria ser que per a la resta d’espècies, del mecanisme estudiat en 

el primer estudi, la representació CCSD i CCSD(T) sigui més semblant. 

Una visió global dels tres treballs reclama la falta més estudis sistemàtics que es centrin en 

reaccions catalitzades per complexos d’or i no només en la interacció del complex amb els 

enllaços múltiples. L’estudi del mecanisme de reacció complet, on apareixen espècies 

típicament proposades com intermedis en un gran nombre de reaccions amb complexos d’or, 

accentua que algunes d’aquestes no són senzilles de descriure, probablement degut a una forta 

deslocalització electrònica. En relació, els funcionals més adequats per a aquests sistemes 

semblen ser aquells que inclouen paràmetres per descriure forces a mitja i llarga distància, i per 

això, l’ús de les correccions de dispersió de Grimme poden ser útils per als altres funcionals. 

Tot i que els tres treballs han analitzat funcionals de la densitat diferents (només el B3LYP i el 

M06 s’han emprat en tots ells) es poden treure algunes conclusions generals. El funcional doble 

híbrid B2-PLYP es pot destacar entre els altres com el que ha presentat els millors resultats, 

mentre que funcionals àmpliament emprats com el B3LYP presenten unes majors desviacions. 

El funcional M06 també mostra una representació acceptable en el global del mecanisme en el 

primer treball, i sembla que només falla en la descripció de la interacció del complex d’or i 

l’enllaç múltiple de carboni. La majoria de treballs presentats en aquesta tesi han estat realitzats 

utilitzant el funcional B3LYP. Això és degut a que al començar aquesta tesi els resultats que 

s’obtenien amb aquest funcionals eren generalment acceptables per a metalls de transició. Cal 

dir però, que en els càlculs realitzats darrerament s’ha emprat també el funcional M06, i en 

alguns casos els resultats són relativament similars. 

Finalment també serà important verificar si per la majoria d’espècies d’aquests mecanismes els 

valors de referència obtinguts amb el mètode CCSD són prou precisos en relació amb els 

CCSD(T), o si no com alternativa a tots dos (tenint en compte que un no és prou precís i l’altre 

molt costós) es podrien provar altres mètodes de referència com el ACPF i el MRCI que en el 

darrer estudi han mostrat uns resultats més pròxims als de CCSD(T) que el CCSD. 
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L’objectiu principal d’aquesta tesi és aplicar mètodes computacionals en l’estudi de reaccions 

organometàl·liques catalitzades per complexos d’or amb la intenció de determinar i entendre 

millor els seus mecanismes de reacció. En concret s’han investigat dos tipus de reaccions que 

exploten l’elevada capacitat dels complexos d’or per activar enllaços múltiples carboni-carboni 

en front d’atacs nucleòfils: reaccions de cicloaddició entre al·lens i diens, i reaccions de 

transferència d’un àtom d’oxigen d’un grup X-O a un alquí terminal. Aquestes reaccions, així 

com els objectius específics que s’han plantejat en cadascuna d’elles es descriuen a continuació. 

 

I Cicloaddicions entre al·lens i diens 

I.a Versió Intramolecular 

 S’estudiarà el mecanisme de reacció per a catalitzadors d’or(I), or(III) i Pt(II). Al laboratori es 

va observar la formació dels productes de cicloaddició (4+3) i/o (4+2). Els objectius més 

específics són els següents: 

 Determinar el mecanisme de reacció per al producte de cicloaddició (4+3) pels 

diferents complexos d’or i el de platí. 

 Determinar el mecanisme de reacció per al producte de cicloaddició (4+2), i avaluar 

l’efecte del catalitzador en la selectivitat dels productes de cicloaddició (4+3) i (4+2). 

 Analitzar l’efecte dels substituents en la posició terminal de l’al·lè sobre aquestes 

reaccions de cicloaddició. 

I.b Versió Intermolecular 

Per a la reacció de cicloaddició intermolecular s’utilitzaran els complexos AuCl i [Au(NHC)]+. 

Experimentalment es va observar que es formen productes de cicloaddició (4+2) i (2+2). Els 

objectius més específics són els següents: 

 Determinar el mecanisme de reacció per al producte de cicloaddició (4+2) catalitzada 

pel complex AuCl, i avaluar la regió- i diastereoselectivitat d’aquesta reacció. 

 Determinar el mecanisme de reacció per al producte de cicloaddició (2+2) catalitzada 

pel complex AuCl. 

 Analitzar l’efecte dels substituents del diè (R = Me, OMe, Ph) en el mecanisme de la 

cicloaddició (4+2). 

 Analitzar l’efecte del lligand unit a l’or en els mecanismes de reacció (4+2) i (2+2) 

emprant el complex [Au(NHC)]+. 
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II Reaccions de transferència d’un àtom d’oxigen d’un grup X-O a un alquí terminal 

Les reaccions de transferència d’un àtom d’oxigen d’un grup X-O a un alquí terminal són 

catalitzades per complexos d’or(I) catiònics. Per a les dues reaccions intramoleculars que 

s’estudiaran s’han proposat uns mecanismes de reacció a través d’un intermedi carbè/carbocatió 

d’or, però sense cap evidència experimental de la seva participació. 

II.a Arilsulfòxids amb alquins terminals 

Les reaccions amb un arilsulfòxid evolucionen envers un producte d’oxiarilació que mostra que 

l’arilació té lloc de forma regioselectiva en la posició orto del fenil. Per a l’estudi de la versió 

intramolecular els objectius més específics són els següents: 

 Determinar el mecanisme de la reacció d’oxiarilació i avaluar la seva regioselectivitat 

i la presència d’intermedis carbè/carbocatió d’or. 

 Analitzar l’efecte del lligand del complex d’or(I) en el mecanisme de reacció emprant 

complexos de tipus fosfina i carbè N-heterocíclics. 

 Per a l’estudi de la versió intramolecular els objectius més específics són els següents: 

 Determinar el mecanisme de la reacció d’oxiarilació intramolecular, avaluar la seva 

regioselectivitat, i comparar-la amb la versió intermolecular. 

II.b N-òxids amb alquins terminals 

La reacció de transferència de l’àtom d’oxigen d’un grup N-òxid té lloc de forma regioselectiva 

i comporta la formació d’un enllaç C-C. Els objectius més específics són els següents: 

 Determinar el mecanisme de la reacció amb el grup N-òxid, avaluar la presència 

d’intermedis carbè/carbocatió d’or, i comparar-la amb la reacció amb el grup sulfòxid. 
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3 Cicloaddicions	 entre	 al·lens	 i	 diens	 catalitzades	 per	

complexos	d’or	

L’estudi mecanístic d’aquestes reaccions es va iniciar, i encara es continua realitzant, en estreta 

col·laboració, en el marc del projecte Consolider-Ingenio 2010 (ORFEO), amb el grup del 

professor José Luís Mascareñas de la Universidade de Santiago de Compostela que les va 

desenvolupar al laboratori. Això ha permès fer un estudi més complet i exhaustiu, i recolzar les 

diferents propostes mecanístiques amb experiments al laboratori. Tot sovint es farà referència en 

el text a aquests experiments, encara que no formen part directa del treball d’aquesta tesi. 

Tot seguit, després d’una breu introducció general a les reaccions de cicloaddició, es 

presentaran els treballs de reaccions de cicloaddició, intra- i intermoleculars, catalitzades per 

complexos d’or que s’han dut a terme en aquesta tesi.  

3.1 Introducció	 a	 les	 cicloaddicions	 catalitzades	 per	 complexos	

d’or	

La IUPAC (Gold Book) defineix una cicloaddició com una reacció en que dos o més molècules 

insaturades (o parts d’una mateixa molècula) es combinen per formar una estructura cíclica en la 

que hi ha una disminució de la multiplicitat d’enllaç.214 Aquestes reaccions es poden etiquetar 

segons el número d’electrons [m + n] de cada component que participen en la formació del 

cicle, o segons el número d’àtoms implicats (r + s). 

En aquest treball, s’han etiquetat les reaccions de cicloaddició com (r + s) segons el número 

d’àtoms involucrats en el cicle que presenta el producte final; per altra banda, si el procés de 

cicloaddició té lloc de forma concertada, aquesta etapa de cicloaddició s’ha anomenat, també 

indicant el número d’àtoms implicats, com [pC + qC]. Si la cicloaddició té lloc en una sola 

etapa, aquesta també es pot descriure com una reacció pericíclica on de forma concertada i 

mitjançant la participació d’un o més sistemes π s’obtenen noves estructures cícliques al formar-

se nous enllaços de tipus σ.215 Així doncs, en una sola operació es formen com a mínim dos 

nous enllaços i un cicle, fet que introdueix un ràpid augment en la complexitat estructural i 

estereoquímica del sistema. A més a més, entre els principals avantatges d’aquestes reaccions 

destaquen l’economia atòmica i l’elevat regio- i estereocontrol. 

Tot i això, les cicloaddicions clàssiques o purament orgàniques es troben restringides a certs 

reactius amb propietats particulars que fan que aquestes siguin viables. En aquest punt és on els 
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complexos de metalls de transició, gràcies a la gran facilitat que tenen per coordinar i activar 

enllaços múltiples, obren el camí envers a noves cicloaddicions alternatives, abans inaccessibles 

o de difícil obtenció. Fins a dia avui, la majoria de catalitzadors homogenis de metalls de 

transició emprats per a reaccions de cicloaddició han estat de rodi, ruteni, cobalt, níquel o 

pal·ladi;216 però als darrers anys s’ha descobert que complexos de platí, i particularment d’or, 

són bons catalitzadors per a les reaccions de ciclació i cicloaddició de sistemes insaturats no 

activats de carboni.81,82,217,218,219 

Tot i que s’han descrit reaccions de cicloaddició on els catalitzadors d’or actuen com a àcids de 

Lewis,220,221,222 la gran majoria d’aquestes reaccions exploten l’elevada capacitat que mostren 

aquests complexos per activar enllaços múltiples de carboni en front d’un atac nucleòfil. 

Aquestes reaccions de cicloaddició es poden classificar segons si l’atac nucleòfil el realitza un 

heteroàtom (i), o per contra si és un carboni d’un altre enllaç múltiple de carboni (ii). Com 

indiquen els articles de revisió dedicats a aquestes reaccions, el seu nombre és considerable, i 

per tant no és possible fer una descripció de cadascuna d’elles. Les reaccions de cicloaddició 

que hem analitzat en la nostra investigació s’inclouen en el grup (ii), i per aquest motiu a 

continuació es farà una breu descripció de les reaccions de tipus (i), seguida d’una més completa 

de les reaccions de tipus (ii). 

El primer tipus de cicloaddicions (i) es produeix en substrats on un alquí és activat pel complex 

d’or, generalment en front de l’atac intramolecular de l’oxigen d’un grup carboxílic, formant-se 

un nou enllaç C-O que no forma part del cicle final de la cicloaddició. Algunes excepcions 

destacables on l’heteroàtom no és un oxigen són la reacció de cicloaddició enantioselectiva 

(4+3) entre epòxids i areninamides,223 la reacció entre nitrils,224 o la reacció entre alquins i sulfur 

ilides.225 El resultat de l’atac nucleòfil sol ser un intermedi vinil o carbè d’or amb una elevada 

deslocalització electrònica, on tindrà lloc el procés de cicloaddició via un atac nucleòfil per part 

d’un altre sistema π de carboni o carboni-heteroàtom. 

A l’Esquema 3.1 (a) es mostra la reacció intermolecular entre orto-alquinilbenzaldehids i 

alquins per generar un producte de cicloaddició (4+2).226,227 Els autors van proposar un 

mecanisme a través de l’atac de l’oxigen de l’aldehid sobre el carboni menys pròxim de l’alquí 

obtenint-se l’intermedi zwitteriònic amb un cicle de sis carbonis (Esquema 3.1 a); aquest 

interacciona amb l’alquí i evoluciona cap al producte final via una cicloaddició (4+2). Un estudi 

DFT posterior realitzat per Straub proposa que l’intermedi zwitterió evoluciona via una 

cicloaddició [3C+2C] seguit de la contracció del cicle via una migració-1,2 d’alquí (Esquema 

3.1 a).228 Sato et al. van desenvolupar una reacció similar però emprant com alquí extern un 

benzí.229 Altres grups han desenvolupat reaccions que tenen un inici similar, però que 

evolucionen envers diferents productes de cicloaddició segons la naturalesa del seus substrats. 

Per exemple s’ha descrit una reacció on una nitrona és la responsable de l’atac inicial sobre 

l’alquí,230 i altres on l’intermedi resultant de l’atac nucleòfil inicial és atrapat per una 

nitrona,231,232,233,234,235 un vinil èter,236,237 o un alquè.238 
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El grup carboxílic d’un èster propargílic també pot atacar l’alquí quan aquest es coordina al 

complex d’or. Per a aquests sistemes s’han proposat dos tipus d’intermedis diferents: quant 

l’alquí és terminal s’afavoreix la formació d’un intermedi de tipus carbè via una migració-1,2 

del grup acetat, mentre que amb alquins interns és més favorable la migració-1,3 de l’acetat i es 

genera un intermedi de tipus al·lènic (Esquema 3.1, b).111,239 S’han descrit reaccions on es 

proposa que alquens, al·lens o inclús un nitrosobenzè,240 atrapen algun d’aquests dos tipus 

d’intermedis, carbè241,242 o al·lè243,244,245,246,247,248 d’or, per mitjà d’un procés de cicloaddició. 

 
Esquema 3.1 Reacció intermolecular entre orto-alquinilbenzaldehids i alquins per generar un producte de 
cicloaddició (4+2) (a);226,228 evolució dels èsters propargílics en presència de complexos d’or (b).111 

Els complexos d’or també són capaços de catalitzar processos de cicloaddició concertats o per 

etapes directament entre dos sistemes insaturats de carboni (tipus ii). Aquestes cicloaddicions 

poden transcorre de forma intra- o intermolecular entre un enllaç múltiple de carboni activat pel 

complex d’or (alquí o al·lè) i un altre que inicialment realitzarà l’atac nucleòfil sobre el primer 

(alquí, alquè o diè). En aquest capítol es presenta l’estudi teòric que hem realitzat de les 

reaccions de cicloaddició intra- i intermolecular entre dos d’aquests sistemes insaturats de 

carboni, un al·lè i un diè, catalitzades per diferents complexos d’or per donar cicles de 4, 6 o 7 

carbonis. Per a la reacció intramolecular també es va realitzar l’estudi per al complex de platí 

(PtCl2), i per tant s’inclou en aquesta memòria, ja que la seva comparativa amb els complexos 

d’or aporta informació addicional. Així doncs, a continuació es farà una descripció d’aquest 

tipus de cicloaddicions entre sistemes insaturats de carboni catalitzades per complexos d’or. En 

primer lloc s’exposaran les reaccions on s’activa un enllaç triple de carboni, i a continuació un 

al·lè. 
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3.2 Cicloaddicions	catalitzades	per	complexos	d’or	entre	sistemes	

insaturats	de	carboni	

Com s’ha comentat en la introducció general, per a les reaccions de cicloaddició entre un alquí i 

un alquè (enin) en destaquen els treballs del grup d’investigació d’Echavarren; cal destacar que 

per a la majoria d’exemples que es mostraran a continuació els intermedis i mecanismes de 

reacció que es proposen han estat recolzats per mitjà de càlculs teòrics DFT emprant el 

funcional B3LYP.106,249,250,251 

L’any 2005 Echavarren i col·laboradors van desenvolupar la reacció intramolecular entre 1,3-

enins o arilalquins i alquens obtenint productes de cicloaddició (4+2).251,252 A l’Esquema 3.2 (a i 

b) es mostren aquestes reaccions de forma general destacant els intermedis principals de 

cadascuna, així com dos dels catalitzadors amb els que s’han obtingut millors resultats. Els 

autors proposen que la reacció entre 1,3-enins i alquens té lloc via l’atac d’aquest últim sobre 

l’alquí formant-se l’espècie de tipus carbè bicíclica que evolucionarà via un reagrupament on el 

ciclopropà s’expandeix a un anell de sis, generant-se l’intermedi amb un catió al·lílic, que via 

un procés de protodemetal·lació condueix al producte final (Esquema 3.2 a); aquest darrer 

procés pot generar dues espècies diferents segons els substituents del doble enllaç de l’1,3-ení.  

La reacció entre arilalquins i un alquè evoluciona de forma similar, però l’estudi teòric per 

aquests sistemes van mostrar que el procés d’expansió de l’anell no és concertat (Esquema 3.2 

b): l’intermedi carbè ciclopropà evoluciona obrint el cicle i generant un intermedi amb una 

càrrega positiva en la posició terminal de l’alquè, que a posteriori evoluciona via l’atac del 

carboni orto de l’anell i una protodemetal·lació, obtenint-se el producte (4+2).251 Per altra 

banda, la reacció amb un alquè terminal evoluciona envers un producte de cicloaddició (2+2) en 

comptes del (4+2) (Esquema 3.2 c).252 Resultats de l’estudi teòric per a aquestes reacció mostren 

dos possibles mecanismes per a la formació del producte (2+2) amb energies semblants.251 Un 

mecanisme transcorre a través del mateix intermedi amb un ciclopropà i un carbè, però 

l’expansió de l’anell transcorre en una sola etapa i sense la participació del fenil; l’altre també 

genera un intermedi amb un carbè i un ciclopropà, però diferent, ja que l’atac nucleòfil ha tingut 

lloc sobre l’altre carboni de l’alquí, i això comporta que en l’etapa d’expansió del ciclopropà 

també tingui lloc la contracció de l’anell de 6 a un de 5 (Esquema 3.2 c). Els resultats també 

indiquen que la diferent reactivitat observada entre un alquè terminal (producte (2+2)) i un 

alquè substituït (producte (4+2)) resideix en que el primer estabilitza menys el carbocatió que es 

genera en la posició terminal en l’intermedi previ a l’atac del carboni del fenil pel mecanisme 

(4+2) (Esquema 3.2 c), i en conseqüència, la via pel producte (4+2) és menys accessible que la 

via pel (2+2).251 
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Esquema 3.2 Reaccions intramoleculars entre 1,3-enins o arilalquins i alquens catalitzada per complexos d’or 
conduint a diferents productes de cicloaddició.251,252 

Echavarren et al. també han demostrat que quan l’alquí és terminal, aquesta reacció, inter-253 o 

intramolecular,250 evoluciona envers productes amb dues unitats de ciclopropà (Esquema 3.3). 

L’exemple intramolecular que es mostra destaca que aquest tipus de reaccions pot incrementar 

molt la complexitat del sistema, doncs el seu producte és un compost tetracíclic. Per a aquestes 

reaccions es va proposar un mecanisme que transcorre inicialment com les altres, a través de 

l’atac nucleòfil de l’alquè sobre l’alquí generant-se l’intermedi amb un ciclopropà i el carbè 

d’or; no obstant, en aquests sistemes la reacció prossegueix via la interacció de l’alquè, que 

encara no ha reaccionat, amb el carbè d’or via un procés concertat de cicloaddició [2C+1C] 

generant el segon ciclopropà (Esquema 3.3). Per a la versió intramolecular es va reafirmar 

aquesta proposta mecanística amb un estudi teòric.250 Tot i això, un estudi teòric recent per a 

aquesta versió suggereix que el procés de cicloaddició [2C+1C] pot ser concertat o per etapes 

depenent dels substituents de l’alquè: amb un substrat propè s’ha trobat un procés concertat, 

però per l’estirè, més polaritzat, un procés per etapes.106 Recentment, Liu i col·laboradors han 

desenvolupat una cicloaddició (2+2+3) atrapant l’intermedi carbè d’or amb una nitrona, i la 

seva versió enantioselectiva en presència d’un lligand bifosfina quiral.254 
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Esquema 3.3 Reacció inter- i intramolecular entre 1,3-enins i alquens catalitzada per complexos d’or per a la 
formació de productes amb dos ciclopropans.250,253 

El grup d’Echavarren ha publicat recentment la reacció intermolecular entre un alquí terminal i 

un alquè que genera un producte de cicloaddició (2+2) (Esquema 3.4).255 Per a aquesta reacció 

es proposa que l’atac de l’alquè té lloc mitjançant el carboni menys substituït d’aquest, sobre el 

carboni intern de l’alquí generant una espècie catiònica presumiblement amb la densitat 

electrònica força deslocalitzada; aquesta evoluciona via la formació de l’enllaç entre els altres 

carbonis de l’alquè i l’alquí obtenint-se el ciclobutà, i eliminant-se el catalitzador es genera el 

ciclobutè (Esquema 3.4). Posteriorment, Álvarez i col·laboradors han publicat un treball per a la 

reacció intermolecular entre arilalquins i arilalquens obtenint productes de cicloaddició (2+2) 

catalitzada per complexos d’or amb diferents lligands fosfina.62 En aquest estudi s’han aïllat i 

caracteritzat espècies on l’alquí es troba coordinat als centres metàl·lics d’or de dos complexos 

diferents mitjançant els dos tipus de coordinació σ i η2 comentats en la introducció. Experiments 

al laboratori estan en la línia de que aquestes espècies poden estar involucrades en el mecanisme 

de reacció per a la formació del producte de cicloaddició (2+2). 

 
Esquema 3.4 Reacció intermolecular entre un alquí terminal i un alquè catalitzada per complexos d’or per a la 
formació de productes de cicloaddició (2+2).255 

A la bibliografia també es poden trobar reaccions de cicloaddició per etapes entre un alquí i un 

diè (Esquema 3.5). L’any 2007, Fürstner i Stimson van desenvolupar la reacció intramolecular 

entre un alquí un diè per generar un producte de cicloaddició (4+2) per etapes (Esquema 3.5 

a).256 La proposta mecanística d’aquesta reacció suggereix que l’activació de l’alquí promou que 

es generi l’intermedi carbènic amb un grup ciclopropil que posteriorment evoluciona vers al 

producte final via un procés de reagrupament (Esquema 3.5 a). Tot i que també s’obtingui el 
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producte de cicloaddició (4+2), a la bibliografia es poden trobar altres propostes mecanístiques 

depenent dels substituents de l’alquí i del diè. Per exemple amb un substituent triisopropilsilil 

èter (OTIPS) en el doble enllaç intern del diè, s’ha proposat que l’atac nucleòfil té lloc des 

d’aquest doble enllaç generant-se un intermedi vinil d’or, i que a continuació és produeix l’atac 

del vinil d’or sobre l’altre insaturació del diè i es genera un intermedi bicíclic (Esquema 3.5 b); 

aquest evoluciona via una migració 1,2-d’alquí que implica l’expansió de l’anell obtenint-se el 

producte de cicloaddició (4+2) final.257 Per altra banda, l’estudi recent de la reacció entre un 

alquí terminal i un diè sense substituents, catalitzada per un complex d’or(I) amb un lligand 

fosfina Au(PPh3)X, ha demostrat que l’obtenció del corresponent producte de cicloaddició (4+2) 

depèn del contraanió (X) i de la sal de plata que s’afegeix quan X = Cl (Esquema 3.5 c).258 Per 

exemple, aquesta reacció catalitzada pel complex Au(PPh3)Cl i en presència de diferents sals de 

plata, AgSbF6, AgBF4 o AgNTf2, genera barreja de tres productes (I, II, i III, Esquema 3.5 c) 

amb un rendiment no superior al 70%; en canvi amb la sal de plata AgPF6 s’obté un 74% del 

producte I i un 21% del II, mentre que la reacció es torna selectiva envers al producte I emprant 

el complex Au(PPh3)OPOF2, amb un rendiment del 99%. 

 
Esquema 3.5 Reaccions intramoleculars entre un alquí i un diè catalitzades per complexos d’or per a la formació de 
productes de cicloaddició (4+2), (a,256 b,257 c258). 

Les reaccions on els complexos d’or activen un al·lè en comptes d’un alquí en front de l’atac 

nucleòfil d’un altre enllaç múltiple de carboni també han permès obtenir diferents productes de 

cicloaddició. L’any 2007 Toste i col·laboradors van desenvolupar la reacció intramolecular 

entre un al·lè i un alquè que genera un producte de cicloaddició (2+2) (Esquema 3.6, a).259 No 

obstant, més tard el mateix grup va observar que en condicions particulars, i especialment 

depenent de les propietats del catalitzador, l’al·lè pot participar com una espècie de 3 centres de 

carboni en comptes de només dos, obtenint-se un producte de cicloaddició (3+2) (Esquema 3.6, 

a).260 Emprant un catalitzador amb un lligand fosfina més donador que la trifenilfosfina van 

obtenir el producte de cicloaddició (3+2) en comptes del (2+2). Cal destacar, que recentment 

també han desenvolupat la versió enantioselectiva de la reacció envers al producte de 
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cicloaddició (2+2). A més, aquest treball presenta un estudi teòric DFT (funcional M06) que 

analitza els factors claus del mecanisme i de l’enantioselectivitat.261 

Posteriorment, Fürstner i col·laboradors han demostrat que les propietats electròniques dels 

lligands carbènics N-heterocíclics es poden modificar;54 en concret van aconseguir augmentar el 

caràcter π acceptor del lligand que es mostra a l’Esquema 3.6 (b) afegint un segon anell 

aromàtic. En consonància amb els resultats de Toste et al, els seus resultats indiquen que amb el 

complex amb el lligand més π acceptor el procés vers el producte de cicloaddició (2+2) està més 

afavorit que el procés de cicloaddició (3+2). 

 
Esquema 3.6 Reaccions intramoleculars entre al·lens i arilalquens per a la formació de productes de cicloaddició 
(2+2) o (3+2) en funció de les propietats dels catalitzadors d’or, (a,259,260 b54).  

A l’Esquema 3.7 es mostren altres reaccions intramoleculars catalitzades per complexos d’or on 

s’obté un producte de cicloaddició (3+2) en presència com a mínim d’un al·lè i un alquè. En 

primer lloc tenim la reacció desenvolupada per Zhang i col·laboradors que presenta la 

peculiaritat d’un substituent MOM-èter en l’al·lè obtenint-se un èter ciclopentè (Esquema 3.7 a, 

MOM = metoximetil, TMS = tetrametilsilà).262 La segona reacció és un exemple de com un 

èster propargílic evoluciona a un intermedi amb un al·lè que després reacciona amb un alquè per 

donar un producte de cicloaddició, en aquest cas (3+2) (Esquema 3.7 b).243 Ambdues reaccions 

mostren com participen els tres àtoms de carboni de l’al·lè en la cicloaddició. El darrer exemple 

és una reacció intramolecular entre un al·lè amb un substituent aril i un alquè obtenint-se un 

producte de cicloaddició (3+2), però on destaca que només participa un carboni de l’al·lè 

(Esquema 3.7 c).263 Aquesta reacció és cis-esteroeselectiva (H i grup R3); l’estudi amb càlculs 

DFT (emprant el funcional B3LYP) indica que la formació dels dos intermedis cis i trans és 

energèticament pròxima. La formació posterior del cicle de 5 membres és molt més favorable 
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per l’isòmer cis, tot i això, els autors proposen que l’intermedi trans forma part d’una altra via 

alternativa on mitjançant processos de proto i metal·lo eliminació també es pot arribar al 

producte final cis. 

 
Esquema 3.7 Reaccions intramoleculars entre al·lens i alquens catalitzades per complexos d’or per a la formació de 
productes de cicloaddició (3+2), (a,262 b,79 c263). 

Recentment, i de forma independent els grups de Mascareñas264 i Chen265 han desenvolupat la 

versió intermolecular entre una al·lenamida i un alquè ric en electrons (èter o amina vinílics, o 

estirens) obtenint un producte de cicloaddició (2+2), ciclobutans polifuncionalitzats (Esquema 

3.8 a i b). Ambdós grups també han descrit la dimerització de l’al·lenamida que també condueix 

a la formació d’un producte de cicloaddició (2+2), i Chen i col·laboradors han desenvolupat 

aquesta reacció en absència de l’alquè (Esquema 3.8 b). Encara més recents és el treball 

publicat per González i col·laboradors per a l’obtenció de ciclobutans via la cicloaddició (2+2) 

intermolecular entre N-al·lenilsulfonamides i èters enols266 o vinil-arens267 (al·lè + alquè), 

aquest darrer de forma enantioselectiva.  

Les reaccions de cicloaddició entre un al·lè i un diè també han estat desenvolupades tant en 

versions intra- com intermolecular. El grup del professor Mascareñas va desenvolupar primer la 

reacció de cicloaddició (4+3) intramolecular amb al·lè-diens catalitzada pel complex de platí 

PtCl2,
268 i més tard també amb complexos d’or (Esquema 3.9 a).269 També van observar que, 

depenent de les propietats electròniques del lligand del complex d’or, es formava el producte de 

cicloaddició (4+2) (Esquema 3.9 a);270 els mecanismes d’aquestes reaccions es van proposar 

amb el recolzament dels nostres estudis teòrics. A més, el grup del professor Mascareñas també 

ha desenvolupat la versió enantioselectiva emprant lligands fosforamidits quirals per a aquestes 
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dues reaccions, obtenint per al·lens disubstituïts en la posició terminal el producte de (4+2),270 i 

pels monosubtituïts el producte (4+3).124 Paral·lelament a aquests treballs, Toste i col·laboradors 

van presentar per al mateix tipus de reaccions uns resultats anàlegs: formació producte (4+3) o 

(4+2) dependent del lligand,260 destacant que a més de les propietats electròniques els 

impediments estèrics també influeixen,271 i la versió enantioselectiva per al producte (4+2).272 

 
Esquema 3.8 Reaccions intermolecular entre una al·lenamida i un alquè ric en electrons catalitzada per complexos 
d’or que evoluciona en vers un producte de cicloaddició (2+2) (a i b), i reacció de dimerització de l’al·lenamida, que, 
catalitzada per un complex d’or diferent (b), que també forma un producte amb un ciclobutà.264,265 

 
Esquema 3.9 Reaccions entre un al·lè o un èster propargílic i un diè catalitzades per complexos d’or que condueixen 
a la formació de productes de cicloaddició (4+3) o (4+2), (a,269,270 b,247 c248). 
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Per altra banda Gung et al. també ha desenvolupat reaccions de cicloaddició catalitzades per 

complexos d’or entre al·lens i furans obtenint productes de cicloaddició (4+3) i (4+2).273 A 

l’Esquema 3.9 (b) es mostra un exemple on el substrat de partida és un acetat propargílic que en 

presència del complex d’or evoluciona a un al·lè que reaccionarà amb el furà per generar el 

producte de cicloaddició (4+3).247 El mateix grup ha desenvolupat la versió intermolecular entre 

èsters propargílics i el ciclopentadiè (Esquema 3.9 c).248 

La reacció intermolecular entre un al·lè i un diè va ser desenvolupada pel grup del professor 

Mascareñas,274 per a la que també hem realitzat l’estudi teòric computacional i forma part 

d’aquesta tesi (Esquema 3.10 a). És la reacció entre una al·lenamida i un al·lè cíclic que 

depenent dels seus substituents, però sobretot del catalitzador d’or, condueix a la formació del 

producte de cicloaddició (4+2) selectivament, o amb barreja de producte de cicloaddició (2+2) 

(Esquema 3.10 a). El mateix grup, en col·laboració amb els grups de J. M. Lassaletta i R. 

Fernández, han desenvolupat recentment la versió enantioselectiva per al producte de 

cicloaddició (4+2) emprant complexos d’or amb lligands carbè N-heterocíclics quirals.275 En 

paral·lel i de forma independent, Wang, Goeke i col·laboradors van desenvolupar la reacció 

entre èters al·lènics i diens cíclics (derivats del ciclopentadiè) o acíclics (Esquema 3.10 b).276 

Aquest treball presenta un estudi teòric del mecanisme de la reacció entre el 1,3-butadiè i el 

metoxial·lè o el dimetilal·lè catalitzada pel complex [Me3PAu]+; els resultats d’aquest treball es 

comentaran conjuntament a l’apartat de resultats del nostre estudi. 

 
Esquema 3.10 Reaccions intermoleculars entre un al·lè i un diè catalitzades per complexos d’or per a la formació de 
productes de cicloaddició (4+2) i per algun sistema el subproducte de cicloaddició (2+2), (a,274 b276). 

El conjunt d’aquests exemples mostra la rellevància que aquest tipus de reaccions de 

cicloaddició catalitzades per complexos d’or presenta per a la síntesi orgànica de compostos 

cíclics i policíclics d’una elevada complexitat. A més, la publicació continuada de treballs en 

aquesta àrea mostra que és un camp d’investigació obert, on presumiblement en els pròxims 

anys es segueixin descrivint noves reaccions i aplicacions en la síntesi de diferents compostos 

orgànics. A més, com s’ha destacat en el text, per a algunes d’aquestes reaccions s’ha 

desenvolupat la seva versió enantioselectiva, emprant lligands quirals,124,254,261,267,270,272,275 o via 

la retenció de configuració dels reactius.223,235 
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En general, són processos de cicloaddició per etapes (principalment (2+1), (2+2), (3+2), (3+3), 

(4+2) i (4+3)) via la formació d’intermedis carbocatiònics o carbènics d’or. A més, la majoria 

de reaccions que s’han descrit mostren que depenen molt dels substituents dels sistemes 

insaturats de carboni i de les propietats del catalitzador, i per tant, es poden dirigir les reaccions 

envers diferents productes de cicloaddició modificant algun d’aquests dos paràmetres. 

3.3 Estudi	mecanístic	de	 les	 cicloaddicions	 intramoleculars	 entre	

al·lens	i	diens	

3.3.1 Resultats	experimentals	previs	

La reacció que s’estudiarà en aquest subapartat es mostra en l’Esquema 3.11. És la reacció 

intramolecular entre un al·lè i un diè units per una cadena alifàtica amb un grup electró-atraient 

(X = C(CO2Me)2, C(CO2Et)2, NTs (tosilamina)) catalitzada per diversos complexos d’or (AuCl3, 

AuCl, Ph3PAuCl/AgSbF6, (PhO)3PAuCl/AgSbF6, (IPr)AuCl/AgSbF6) i el complex de platí 

PtCl2.
268,269,270 Una característica important d’aquesta reacció és que ni el diè ni l’al·lè 

requereixen la presència de cap grup orgànic específic, tot i que la viabilitat de la reacció es veu 

molt afectada pel nombre i tipus de substituents de l’al·lè (R = H, Me, Ph). A més, la reacció és 

diastereoselectiva, obtenint-se els hidrògens de C3 i C4 en anti sempre que el producte els 

presenti (producte (4+2) Esquema 3.11). 

 
Esquema 3.11 Esquema general de la reacció de cicloaddició intramolecular. X = C(CO2Me)2, C(CO2Et)2, NTs; R = 
H, Me, Ph. 

Els productes bicíclics que s’obtenen són majoritàriament de dos tipus:† amb un cicle de 7, o de 

6 membres, productes de cicloaddició (4+3) o (4+2). El darrer es correspon al producte que 

s’obté de la cicloaddició més accessible i coneguda, la Diels Alder [4C+2C]. Per contra, la 

formació d’un cicle de 7 membres és molt més inaccessible, i degut a l’existència de nombroses 

molècules orgàniques d’interès amb cicles de 7 en les seves estructures, és un important objectiu 

                                                      

† També s’ha detectat en pocs casos la presència de producte de cicloaddició (2+2), però exceptuant algun 

cas molt particular, sempre com a producte minoritari.270  
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sintètic de la química orgànica.277,278,279 Amb aquest objectiu, es van desenvolupar aquestes 

reaccions tot aprofitant estudis recents que havien demostrat la particular capacitat de certs 

complexos de Pt i Au per formar un catió al·lílic a partir d’un al·lè.280,281 Un catió al·lílic pot 

aportar 3 carbonis i només 2 electrons (3C i 2e-) a una cicloaddició amb un diè (4C i 4e-) 

obtenint-se un cicle de 7 (cicloaddició [4C+3C]). 

Inicialment, els millors resultats experimentals per al producte de cicloaddició (4+3) es van 

obtenir amb el complex de platí PtCl2, com ja s’havia observat per a la reacció anàloga amb un 

furà com a diè.268 Tot i això, experiments posteriors amb complexos d’or, induïts pels resultats 

preliminars teòrics que indicaven barreres energètiques més accessibles per a aquests, van 

mostrar que optimitzant les condicions amb complexos d’or les reaccions eren més ràpides que 

pel complex PtCl2.
269 Especialment actiu va ser el complex d’or(I) catiònic amb un lligand de 

tipus carbè N-hetereocíclic. Per contra, tot i que quan es van emprar complexos catiònics amb 

lligands fosfina o fosfits es mostraren també molt actius, aquests no eren quimio-selectius, i 

s’obtingué barreja de productes de cicloaddició (4+3) i (4+2).270 A la Taula 3.1 es mostra una 

selecció dels resultats experimentals obtinguts per al substrat 1, dimetilat en la posició terminal 

de l’al·lè, segons el catalitzador emprat. Cal destacar que emprant complexos d’or(I) amb 

lligands fosforamidits quirals s’han obtingut excessos enantiomèrics superiors al 90% pels dos 

tipus de cicloadductes.124,270,272 

Taula 3.1 Resultats experimentals per la cicloaddició del substrat 1 (X=C(CO2Me)2) en diclorometà.269,270 

 

Entrada Catalitzador (10%) Temps/Temperatura Producte 2 : 3 Rendiment(%)

1 PtCl2
 2h / 110º 1:0 92a 

2 AuCl3 2h / t.a 1:0 81 

3 AuCl 2h / t.a 1:0 79  

4 Ph3PAuCl/AgSbF6 2h / t.a 3:7 80 

5 (IPr)AuCl/AgSbF6 40min / 0º 1:0 90  

6 (ArO)3PAuCl/AgSbF6
b 5min /-15º 1:13 85  

7  (EtO)3PAuCl/AgSbF6 5min /-15º 1:10 82 
aX = C(CO2Et)2, en toluè.268    bAr = 2,4-di-terc-butilfenil. 

Així doncs, l’estudi computacional que es presentarà en aquest subapartat està centrat en 

elucidar el mecanisme d’aquests tipus de cicloaddicions intramoleculars i analitzar l’efecte del 
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catalitzador; a més a més també es comentarà l’efecte del nombre de substituents en la posició 

terminal de l’al·lè. La majoria dels resultats d’aquest treball han estat publicats, i corresponen 

amb els articles I, II, III i IV de l’annex.269,270,282,283 La darrera part del capítol de cicloaddicions, 

que es correspon a la reacció intermolecular, està en aquests moments en fase d’escriptura. 

3.3.2 Detalls	computacionals	

Els càlculs realitzats s’han fet mitjançant la teoria del funcional de la densitat utilitzant el 

funcional híbrid B3LYP167,168 implementat al programa Gaussian03.200 Per als àtoms de Pt i Au 

els electrons interns s’han descrit amb el pseudopotencial LANL2DZ192 que inclou efectes 

relativístics i la resta d’electrons mitjançant la base doble-ζ associada a aquest potencial. En 

aquests àtoms també s’han afegit funcions f de polarització (exponent Pt = 0.093 i Au = 

1.050).284 La resta d’àtoms (C, H, P, N, O) han estat descrits per una base 6-31G(d). Totes les 

optimitzacions de geometria s’han realitzat en fase gas sense cap restricció geomètrica. La 

naturalesa de tots els punts estacionaris de la SEP s’ha confirmat mitjançant el càlcul de 

freqüències (els estats de transició amb una freqüència negativa, i els mínims sense cap), que 

també ha permès determinar l’energia de Gibbs. Els efectes del solvent s’han introduït 

mitjançant càlculs puntuals en les geometries optimitzades utilitzant el mètode continu 

CPCM197,198 i diclorometà (ε = 8.93) pels sistemes amb complexos d’or, i toluè (ε = 2.379) per 

al de platí. Per a aquests càlculs puntuals s’ha emprat el conjunt de bases 6-311++G(d,p) pels 

elements del grup principal.  

Les energies que es comentaran durant la discussió i que apareixen en totes les figures, excepte 

quan es digui el contrari, són les energies de Gibbs en solvent Gsolv, que hem obtingut afegint els 

factors entròpics del càlcul de freqüències en fase gas (Ggas - Egas) (utilitzant el conjunt de 6-

31G(d)) a la energia en dissolució Esolv (utilitzant el conjunt de 6-311++G(d,p)). 

G 	 	 E G 	E  

La primera part de l’anàlisi mecanístic es comentarà fent referència a energies potencials en fase 

gas (Egas), per a continuació comparar els resultats amb les Esolv i les Gsolv. 

S’ha realitzat l’anàlisi topològic de la densitat electrònica d’algunes espècies per tal de localitzar 

alguns punts crítics d’enllaç i la seva densitat utilitzant la teoria de Baider AIM (Atoms in 

Molecules)285,286 i el programa Xaim-1.0.287 També s’ha fet l’anàlisi NBO (Natural Bond 

Orbital) amb el programa NBO v3.1288 implementat en el Gaussian03. 

Per a l’estudi computacional d’aquesta reacció s’han simplificat els substrats modificant el grup 

X (veure Esquema 3.11) per un CH2, ja que permet reduir considerablement el cost 

computacional. Es va assumir que els efectes sobre els resultats serien petits, ja que el grup X es 

troba electrònicament aïllat per un CH2 dels dos sistemes π (al·lè i die) que reaccionen. 
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També s’han simplificat els lligands dels complexos d’or catiònics, com es mostra a la Figura 

3.1. El complex experimental (IPr)AuCl/AgSbF6 (IPr = 1,3-bis-(2,6-diisopropil-fenil)-

imidazole-2-ylidè), s’ha simplificat com a [Au(NHC)]+ (NHC = 1,3-dimetil-imidazole-2-ylidè) 

pressuposant que l’espècie activa és el catió d’aquest ([Au(IPr)]+), prèvia extracció del lligand 

Cl- per part de la sal de plata (Figura 3.1). El mateix s’ha fet amb (EtO)3PAuCl/AgSbF6, 

simplificat a [AuP(OMe)3]
+, i pel Ph3PAuCl/AgSbF6 a [AuPH3]

+ (Figura 3.1). 

 
Figura 3.1 Complexos catiònics d’or(I) experimentals, i models que s’han emprat en l’estudi computacional. 

3.3.3 Mecanisme	per	al	producte	de	cicloaddició	(4+3)	

El primer objectiu fou elucidar el mecanisme de reacció per a la formació del producte de 

cicloaddició (4+3). Inicialment es va analitzar la reacció del substrat dimetilat 1’ (Esquema 

3.12) catalitzada pel complex de platí PtCl2 (A). A continuació es va repetir per un conjunt de 

complexos d’or, AuCl3 (B), AuCl (C), [AuPH3]
+ (D) i [Au(NHC)]+ (E), per poder fer la 

comparativa entre els diferents catalitzadors.  

Es trobà un mecanisme comú per a tots aquests complexos, tot i això, amb diferències 

importants en els seus perfils de reacció. El cicle catalític de la reacció es mostra a l’Esquema 

3.12. M és cadascun dels complexos metàl·lics que abans hem anomenat i que catalitzen en 

presència de 1’ la reacció de formació del producte 2’. El cicle catalític té lloc mitjançant tres 

etapes de reacció: formació del catió al·lil metàl·lic, cicloaddició [4C+3C] i migració-1,2 

d’hidrogen. 
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Esquema 3.12 Cicle catalític per la reacció de formació del producte de cicloaddició (4+3) (2’). 

El mecanisme comença amb la interacció de l’al·lè amb el catalitzador. Malacria et al. van 

analitzar mitjançant tècniques computacionals les espècies que es poden formar en la interacció 

entre un al·lè i el centre metàl·lic per a diferents complexos d’or.143 A l’Esquema 3.13 es 

mostren esquemàticament les diferents espècies que van ser localitzades com a mínims. L’estudi 

va concloure, entre d’altres coses, que la formació i estabilitat relativa d’aquestes espècies està 

estretament lligada a la naturalesa del complex, així com també dels substituents de l’al·lè. 

 
Esquema 3.13 Tipus d’espècies localitzades com a mínims en les interaccions al·lè complex d’or. Coordinació η2 
(a); coordinació σ al carboni central o catió al·lílic (b); carbè zwitteriònic (c); coordinació η1 al carboni central (d).143 

Recentment s’ha publicat un treball de Widenhoefer i col·laboradors on mitjançant tècniques de 

ressonància magnètica nuclear han estudiat i caracteritzat la coordinació de diversos al·lens a 

complexos d’or(I) amb lligands de tipus carbènics N-heterocíclics o fosfina.289 A partir de la 

determinació estructural d’algunes estructures de raig-X i l’ús de la RMN de protó els seus 

resultats indiquen que la interacció al·lè centre metàl·lic de tipus a (coordinació η2) és la més 

estable, i més favorable en el doble enllaç menys substituït. Per altra banda, mitjançant la 

detecció per RMN de protó i fòsfor a diferents temperatures s’han pogut determinar barreres 

d’energia de la interconversió entre diferents espècies η2-coordinades. Aquests estudis 

conclouen que els estats de transició responen a estructures de tipus d, mentre que la presència 

d’espècies de tipus b (catió al·lil metàl·lic) no s’ha detectat. Més concretament, els resultats 

particulars d’un experiment amb presència de dos centres quirals (l’al·lè i el lligand del 

complex) indiquen que l’al·lè no perd la quiralitat ni augmentant la temperatura fins a 25ºC, i 

que per tant per formar una espècie on es perd la quiralitat com el catió al·lil metàl·lic s’ha de 

superar una barrera d’energia com a mínim superior a 14.5 kcal/mol. Per tant, aquest estudi 
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experimental discuteix l’existència d’espècies catió al·lil metàl·lic entre els models de 

coordinació d’un al·lè a un complex d’or(I). Tot i no tractar-se dels mateixos sistemes, aquests 

resultats estan en cert desacord amb l’estudi teòric de Malacria et al, ja que en general per a 

processos on apareixen espècies tipus catió al·lil metàl·lic aquest presenta barreres d’energia 

inferiors a 14.5 kcal/mol.143 

En el sistema estudiat per nosaltres, l’al·lè es coordina inicialment amb el centre metàl·lic de 

forma η2 mitjançant la densitat electrònica π d’un dels dobles enllaços (tipus a). Les dues 

espècies CA-1 i CA-1’ (Esquema 3.12) han estat localitzades per a tots els catalitzadors; la 

diferència d’energia entre elles és relativament petita, en un rang de 2.5 kcal/mol. Per tant 

podem dir que es troben en equilibri. Per a la majoria de catalitzadors, la coordinació en el doble 

enllaç intern CA-1’ és més favorable, malgrat això, la formació del catió al·lil metàl·lic (CA-2) 

és més accessible des de CA-1 a través de l’estat de transició CA-ts1 (Esquema 3.12). 

A la Figura 3.2 es mostren les geometries de les espècies identificades per a aquesta etapa de 

reacció catalitzada pel complex PtCl2 i pel [AuPH3]
+. L’estat de transició CA-ts1 mostra el 

metall desplaçat cap a l’àtom central de l’al·lè (la distància M-C2 es redueix mentre que la 

distància M-C1 i l’angle Pt-C2-C1 augmenten); per la seva banda l’estructura de l’al·lè es 

distorsiona cap a la geometria que adoptarà l’espècie CA-2 (l’angle C1-C2-C3 es redueix igual 

que els dos angles diedres Pt-C2-C1-Cmetil). 

Les geometries dels intermedis CA-2 evidencien la seva naturalesa de catió al·lil metàl·lic 

(tipus b) ja que indicant una hibridació sp2 pels tres carbonis (Figura 3.2): l’àtom central de 

l’al·lè (C2) està coordinat al metall per un enllaç de tipus σ; l’angle que formen els tres carbonis 

C1-C2-C3 és pròxim a 120º igual que els angles Pt-C2-C1 i Pt-C2-C3; els seus substituents dels 

carbonis de l’al·lè es troben en el mateix pla que aquests, ambdós metils a C1, el metall a C2, i 

l’hidrogen i el primer carboni de la cadena orgànica a C3. 

L’anàlisi NBO mostra que aquest procés implica un augment de la densitat electrònica sobre el 

metall, que deslocalitza parcialment a la resta del complex depenent de la naturalesa del lligand. 

La diferència de càrrega NBO de cada catalitzador entre el reactiu (CA-1) i el producte (CA-2) 

d’aquesta etapa és per cada sistema: PtCl2 = -0.371 e-, AuCl3 = -0.234 e-, AuCl = -0.306 e-, 

[AuPH3]
+ = -0.230 e-, [Au(NHC)]+ = -0.239 e-.  

Per altra banda, l’espècie CA-1 s’ha agafat com a referència d’energia per a cada superfície de 

potencial analitzada, obtenint-se els perfils de reacció que es mostren a la Figura 3.3. Els valors 

d’energia es corresponen a energies potencials en fase gas (Egas), i són les que es comentaran en 

la primera part d’aquesta secció. 
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Figura 3.2 Geometries de les espècies involucrades en la primera etapa de reacció (CA-1, CA-ts1 i CA-2) pels 
sistemes amb els catalitzadors PtCl2 (A) i [AuPH3]

+ (B) (distàncies en Å i angles en graus).  

La formació del catió al·lil metàl·lic CA-2 és accessible per a tots els catalitzadors. Tot i això, 

els nostres resultats, en consonància amb el treball de Malacria,143 mostren que aquest procés 

depèn molt de la naturalesa del catalitzador. Per exemple, aquesta etapa té una barrera molt 

petita amb el catalitzador AuCl3 (0.7 kcal/mol), contràriament a la del complex neutre AuCl, 

que és la més elevada (13.7 kcal/mol). Per la seva banda els complexos catiònics [AuPH3]
+ i 

[Au(NHC)]+ presenten una situació entremig amb barreres de 3.2 i 6.3 kcal/mol). 

La mateixa tendència s’observa en la estabilitat relativa de l’espècie CA-2, sent aquest més 

estable que el seu predecessor CA-1 només pels sistemes AuCl3 i [AuPH3]
+. Aquests resultats 

són coherents, ja que es segueix la tendència que com més electró-atraient és el complex d’or 

(estat oxidació més alt Au(III) > complex catiònic Au(I) > complex neutre Au(I)) més fàcil és el 

procés de formació del catió al·lil metàl·lic. Com a resultat d’aquest procés es genera una 

densitat de càrrega en el fragment orgànic, repartida essencialment entre els carboni del al·lè, 

seguint la tendència mostrada en front del catalitzador (densitat de càrrega en el fragment 

orgànic: AuCl3 (0.648 e-) > [AuPH3]
+ (0.497 e-) > [Au(NHC)]+ (0.428 e-) > AuCl (0.375 e-)). 
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Per la seva banda, el complex de platí presenta una barrera de 8.0 kcal/mol, i un catió al·lil 

metàl·lic (CA-2) 1.5 kcal/mol menys estable que el seu precursor (Figura 3.3) i la densitat de 

càrrega del fragment orgànic més elevada de tots, amb un valor de 0.695 e-. 

 
Figura 3.3 Perfils d’energia potencial (ΔEgas en kcal/mol) per a la reacció de formació del producte de cicloaddició 
(4+3). Catalitzadors emprats: PtCl2 línia vermella, AuCl3 verda, AuCl blava, [AuPH3]

+ lila, i [Au(NHC)]+ groga. 

L’intermedi CA-2 evoluciona mitjançant un procés de cicloaddició intramolecular [4C+3C] 

concertat entre el diè i el catió al·lil metàl·lic (CA-ts2). Es van realitzar nombrosos intents per 

localitzar mecanismes alternatius per passos, amb la formació d’un intermedi amb un nou enllaç 

C-C, però no es van trobar. 

La geometria dels estats de transició (CA-ts2) mostren que és un procés sincrònic per a tots els 

complexos exceptuant els dos catiònics (Taula 3.2); la distància C1-C7 és més curta que la C3-C4 

(excepte en el cas més sincrònic PtCl2) indicant que l’atac nucleòfil té lloc sobre el carboni C1. 

Els valors de càrrega NBO sobre el carboni C1 i C3 en els intermedis al·lil catió metàl·lics (CA-

2) són de +0.22 e- i pràcticament nul·la (+0.01 e-) respectivament, per tant de les dues espècies 

ressonants d’aquest intermedi, té una major representació la que presenta el carbocatió a C1 

(Esquema 3.14), i per això l’atac nucleòfil es produeix en aquest carboni. Com es mostra a 

l’Esquema 3.14, l’atac nucleòfil implica la reorganització de 6 electrons π (4e- + 2e-) per formar 

dos nous enllaços σ entre els carbonis C1-C7 i C3-C4 (CA-3), un doble enllaç entre els carbonis 

C5-C6 del diè, i un carbocatió en el carboni C2. 
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Esquema 3.14 Representació del procés de cicloaddició [4C+3C] des de l’intermedi CA-2 en el cas d’un catalitzador 
neutre [M]. 

La geometria de l’espècie CA-3 mostra que la distància de l’enllaç C2-M es veu reduïda 

respecte l’intermedi CA-2 per a tots els catalitzadors, tot i que en diferent magnitud (Taula 3.2). 

Si es compara la diferència d’energia entre CA-2 i CA-3 per a tots els catalitzadors (en valor 

absolut), aquesta és força proporcional a la reducció de la distància d’enllaç C2-M (Taula 3.2). 

Per tant, tot sembla indicar que l’escurçament de l’enllaç C2-M i la major estabilitat de 

l’intermedi heptacíclic estan relacionats amb la capacitat de cada catalitzador per cedir part de la 

seva densitat electrònica per estabilitzar el carbocatió que es genera a C2. El PtCl2 presenta el 

cas més extrem, amb una diferència d’energia de 28.7 kcal/mol i de distància C2-M de 0.111 Å 

entre les dues espècies (CA-2 i CA-3). Les diferències són força més petites pels complexos 

d’or (Taula 3.2). Això concorda amb la reconeguda major capacitat dels compostos de platí en 

front dels d’or per formar i estabilitzar espècies carbèniques amb un enllaç doble (C=M) 

mitjançant retrodonació des d’un parell electrònic lliure del metall.290 Així doncs, les espècies 

CA-3 són un exemple de la dicotomia carbè-carbocatió d’or que s’ha comentat en la 

anteriorment en la introducció (Esquema 3.14). † En el pròxim apartat es presentarà un anàlisi 

més exhaustiu d’aquestes espècies. 

Taula 3.2 Distàncies dels dos enllaços C-C que es formen durant la cicloaddició [4C+3C] (CA-ts2) i de 
l’enllaç C2-M de les espècies CA-2 i CA-3, així com la diferència d’energia entre elles. (distàncies en Å). 

 d(C-C) a CA-ts2 d(C2-M) ΔE (kcal/mol) 

 d(C3-C4) d(C1-C7) Δ dist. CA-2 CA-3 Δ dist. (CA-3/CA-2) 

PtCl2 2.390 2.417 -0.027 1.959 1.848 0.111 -28.7 

AuCl3 2.436 2.464 -0.028 2.069 2.028 0.041 -16.0 

AuCl 2.378 2.353 0.025 2.048 1.972 0.076 -23.2 

[AuPH3]
+ 2.487 2.242 0.245 2.073 2.052 0.021 -7.9 

[Au(NHC)]+ 2.448 2.292 0.156 2.081 2.047 0.034 -14.9 

                                                      

† Per facilitar la lectura del text, aquestes espècies generalment s’esmenten amb el terme intermedis 

carbènics. 
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Les barreres d’energia de tots els complexos per a aquest procés es troben en un rang d’1 a 3 

kcal/mol (CA-ts2), indicant que la cicloaddició [4C+3C] és un procés accessible per a tots els 

catalitzadors estudiats. A més, l’estabilitat relativa de l’intermedi heptacíclic CA-3 (Figura 3.3) 

indica que aquesta etapa és irreversible. A la Figura 3.4 es mostren les geometries de CA-ts2 i 

CA-3 per a les reaccions catalitzades per PtCl2 i [AuPH3]
+. 

Fernández i col·laboradors van realitzar un estudi teòric per analitzar aquesta etapa de 

cicloaddició [4C+3C] emprant el mateix substrat (1’) catalitzada per diferents complexos d’or, 

el complex de platí PtCl2, el de pal·ladi PdCl2, i un sistema sense metall de transició amb un 

grup alcohol en el carboni central de l’al·lè (C2).
291 En tots els casos van observar que el procés 

és concertat, i que en presència d’un complex metàl·lic resulta més sincrònic i aromàtic que amb 

l’alcohol. En canvi, van observar una cicloaddició (4+3) per etapes quan es modifica el diè per 

un furà. 

 
Figura 3.4 Geometries de les espècies CA-ts2 i CA-3 per als sistemes amb els complexos PtCl2 i [AuPH3]

+ 
(distàncies en Å). 

Per altra banda, cal ressaltar que aquesta etapa de reacció pot evolucionar en vers un altre 

diastereoisòmer de l’intermedi heptacíclic depenent de la disposició del diè respecte al catió 

al·lil metàl·lic. En la Figura 3.5 es mostren les geometries dels cations al·lil metàl·lic i els 

respectius estats de transició de cada via per al sistema amb el complex PtCl2. S’ha anomenat 

via exo la que mostra el diè més allunyat del catalitzador i endo quan aquests es troben 

enfrontats. La via exo condueix al diastereoisòmer de l’intermedi heptacíclic amb els hidrògens 

C3 i C4 en anti, mentre que la via endo en syn. Experimentalment, per a reaccions on el producte 

de reacció conserva aquests hidrògens enllaçats als respectius carbonis, s’ha demostrat que 

aquestes reaccions són diastereoselectives, sempre obtenint-se els hidrògens en anti.268 
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Si comparem les geometries dels estats de transició s’observa que per a la via endo la 

cicloaddició és més asincrònica i amb unes distàncies més grans entre els carbonis que formaran 

els nous enllaços (d(C3-C4)= 2.562 Å i d(C1-C7)= 2.980 Å, CA-ts2-endo, Figura 3.5). Els 

resultats també indiquen que la via endo, amb una barrera d’energia de 6.8 kcal/mol (CA-ts2-

endo), és menys afavorida que la via exo, que té una barrera d’energia de 1.1 kcal/mol (CA-ts2), 

i per tant, descarten que la reacció evolucioni a través de la via endo, en consonància amb la 

diastereoselectivitat observada al laboratori. 

 
Figura 3.5 Geometries de les espècies involucrades en les vies exo i endo l’etapa de cicloaddició [4C+3C] pel 
sistema catalitzat per PtCl2 (distàncies en Å i angles en graus). 

L’intermedi heptacíclic CA-3 evoluciona cap al producte final mitjançant la migració-1,2 de 

l’hidrogen de C3 a C2 (CA-ts3) mentre simultàniament es forma un nou doble enllaç entre 

aquests carbonis i es trenca l’enllaç C2-M (CA-4, Esquema 3.12). Aquesta etapa té lloc en un sol 

pas exceptuant els sistemes amb els complexos catiònics on es detecta un intermedi previ a la 

migració d’hidrogen. Aquest nou intermedi CA-3’ és una conformació diferent de CA-3 a la 

que s’arriba a través de CA-ts3’ (Figura 3.6, a). La principal diferència entre els dos confórmers 

pot ser descrita com un canvi de la posició pseudo-axial a la pseudo-equatorial del metall com a 

substituent de C2 dins del cicle de set membres, i es pot seguir mitjançant el diedre Au-C2-C3-H 

(Taula 3.3 i Figura 3.6, a). En qualsevol cas, CA-3’ és de més alta energia que CA-3, i l’evolució 

posterior de CA-3’ a CA-4 presenta unes barreres d’energia petites. Per tant, el procés de 

migració d’hidrogen amb els complexos catiònics també es pot considerar formalment com 

d’una sola etapa.† 

                                                      

† Per aquest motiu i per facilitar-ne la comprensió, a la Figura 3.3 dels perfils de reacció s’ha omès la 

presència de l’espècie CA-3’ en els perfils dels complexos [AuPH3]
+ i [Au(NHC)]+. 
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Figura 3.6 Geometries d’una selecció d’espècies implicades la migració-1,2 d’hidrogen: a) espècies implicades en el 
canvi conformacional previ observat pel complex [AuPH3]

+; b) estats de transició per la migració d’hidrogen dels 
sistemes catalitzats per PtCl2, AuCl3 i AuCl (distàncies en Å i angles en graus). 

Tot i això, aquest canvi conformacional és rellevant ja que també l’adopten els altres 

catalitzadors, amb la diferència de que ho fan simultàniament en una única etapa de reacció, a 

través de CA-ts3. Així, com es mostra a la Taula 3.3, l’intermedi CA-3 de tots els complexos 

analitzats presenta un diedre M-C2-C3-H entre 144 º i 162º, mentre que l’estat de transició CA-

ts3 ho fa al voltant de 90º (Figura 3.6, b). 

Taula 3.3 Valors de l’angle diedre M-C2-C3-H per als confórmers de l’intermedi 
heptacíclic (CA-3 i CA-3’) i els estats de transició CA-ts3’ i CA-ts3 (angles en graus). 

 CA-3 CA-ts3’ CA-3’ CA-ts3 

PtCl2 144.7 -- -- 92.5 

AuCl3 150.7 -- -- 88.1 

AuCl 157.4 -- -- 88.3 

AuPH3 161.7 106.9 84.6 86.9 

Au(NHC) 161.1 107.3 91.2 88.0 

Com s’exposarà en el pròxim apartat, aquest canvi conformacional és un requisit per a la 

migració d’hidrogen ja que millora la interacció entra l’orbital 1s de l’hidrogen i un orbital 2p 

lliure del carboni C2.  

CA-3-(D) CA-ts3’-(D) CA-3’-(D)

CA-ts3-(C)CA-ts3-(A) CA-ts3-(B)

(Au-C2-C3-H) = 161.7º (Au-C2-C3-H) = 106.9º (Au-C2-C3-H) = 84.6º

(Pt-C2-C3-H) = 92.5º (Au-C2-C3-H) = 88.1º (Au-C2-C3-H) = 88.3º

2.059
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1.379
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Comparant les barreres d’energia per als diferents complexos, es pot observar que 

l’accessibilitat d’aquesta darrera etapa de reacció es pot relacionar directament amb l’estabilitat 

relativa de l’intermedi heptacíclic (CA-3). Així, el complex de platí, que presentava un 

intermedi CA-3 molt estable, té la barrera d’energia més gran (25.6 kcal/mol, CA-ts3). Per 

contra, els complexos d’or catiònics, [AuPH3]
+ i [Au(NHC)]+ amb barreres de 7.8 i 8.6 kcal/mol 

respectivament, són els més eficients per aquesta etapa, mentre que els complexos AuCl3 i el 

AuCl presenten unes barreres cadascun de 12.3 i 14.6 kcal/mol, respectivament. 

A la Taula 3.4 es recullen les barreres d’energia de les tres etapes de reacció per a cadascun dels 

catalitzadors analitzats. En global, per a tots els sistemes la migració-1,2 d’hidrogen presenta la 

major barrera d’energia (CA-ts3, Taula 3.4), i per tant és l’etapa determinant de la reacció. Per 

altra banda, mentre que el procés de cicloaddició [4C+3C] és força accessible per a tots els 

catalitzadors, els processos de formació del catió al·lil metàl·lic inicial i la migració-1,2 

d’hidrogen final depenen molt de la naturalesa del complex. Per tant, els càlculs teòrics indiquen 

que els complexos d’or han de ser més eficients que el de platí (PtCl2), i d’entre aquests, els 

catiònics ([AuPH3]
+ i [Au(NHC)]+) més que els neutres (AuCl3 i AuCl). 

D’acord amb d’aquests resultats, posteriors experiments al laboratori demostrarien que els 

complexos d’or són més eficients que el PtCl2, amb el que fins llavors s’havien obtingut millors 

resultats. Alguns exemples experimentals relacionats amb els complexos analitzats s’han 

mostrat a la Taula 3.1 (pàgina 55). El complex de platí PtCl2 requereix unes condicions més 

extremes (toluè a reflux, 110º Taula 3.1, entrada 1) que els complexos d’or. AuCl3 i AuCl 

catalitzen la reacció a temperatura ambient, mentre que la reacció amb el compost 

(IPr)AuCl/AgSbF6 es va dur a terme a 0º (Taula 3.1 entrades 2, 3 i 5). 

Taula 3.4 Barreres d’energia potencial (ΔEgas en kcal/mol) pels diferents 
complexos analitzats pel mecanisme de formació del producte (4+3). 

Catalitzador CA-ts1 CA-ts2 CA-ts3 

PtCl2 8.0 1.1 25.6 

AuCl3 0.7 1.4 12.3 

AuCl 13.7 2.0 14.6 

[AuPH3]
+ 3.2 2.1 7.8 

[Au(NHC)]+ 6.3 3.1 8.6 

Per tal de complementar l’estudi mecanístic, el grup del professor Mascareñas va realitzar 

l’experiment que es mostra en l’Esquema 3.15. Afegint un agent oxidant al medi de reacció 

(Ph2SO) es va poder aïllar la cetona suposadament producte de l’oxidació de l’intermedi 

heptacíclic corresponen (CA-3, R1 = Ph i R2 = H), i per tant van reafirmar que la reacció 

transcorre a través d’aquesta espècie. 
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Esquema 3.15 Detecció experimental de la formació del compost cetònic heptacíclic a l’afegir un agent oxidant 
(Ph2SO) al medi de reacció.269 

Fins aquí, els valors d’energia que s’han emprat per l’estudi mecanístic de la reacció de 

cicloaddició (4+3) s’han extret de l’anàlisi de la superfície de potencial en fase gas i s’han donat 

com ΔEgas. Es va voler analitzar com afectava incloure els efectes del dissolvent i els entròpics 

en el mecanisme de reacció. Per fer-ho, es va calcular l’energia en dissolució (ΔEsolv) mitjançant 

càlculs puntuals afegint el solvent sobre les geometries en fase gas. Posteriorment, a aquestes 

energies se’ls hi va afegir l’efecte entròpic del solut (obtingut del càlcul de freqüències en fase 

gas) obtenint energies de Gibbs en dissolució (ΔGsolv). A la Taula 3.5 es recullen per a cada estat 

de transició involucrat en el cicle catalític aquests tres tipus d’energies (ΔEgas, ΔEsolv i ΔGsolv). 

Taula 3.5 Barreres d’energia en kcal/mol de les etapes de reacció (formació catió al·lil metàl·lic (CA-ts1), 
cicloaddició [4C+3C] (CA-ts2), i migració-1,2 d’hidrogen (CA-ts3)) pels diferents catalitzadors en: energia 

potencial en fase gas ΔEgas i en dissolució ΔEsolv, i en energies de Gibbs en dissolució ΔGsolv. 

 CA-ts1 CA-ts2 CA-ts3 

 ΔEgas ΔEsolv ΔGsolv ΔEgas ΔEsolv ΔGsolv ΔEgas ΔEsolv ΔGsolv 

PtCl2 8.0 1.7 1.3 1.1 2.0 5.1 25.6 15.0 12.4 

AuCl3 0.7 0.3 1.0 1.4 1.5 4.9 12.3 8.2 5.8 

AuCl 13.7 11.4 9.3 2.0 2.0 2.2 14.6 9.9 7.7 

[AuPH3]
+ 3.2 5.2 4.8 2.1 1.9 5.5 7.8 6.4 5.0 

[Au(NHC)]+ 6.3 8.4 5.2 3.1 3.8 6.1 8.6 6.2 5.0 

A l’afegir l’efecte del solvent (ΔEsolv) s’observa que la barrera d’energia per a la primera etapa 

CA-ts1 es modifica, però de manera oposada, segons si el sistema és carregat o no. Pels 

complexos neutres considerar el solvent disminueix la barrera energètica, mentre que pels 

complexos catiònics la incrementa. El solvent, amb una constant dielèctrica més elevada que la 

fase gas, estabilitza millor les espècies amb separació de càrregues. Així doncs, aquests resultats 

ens indiquen que el procés de formació del catió al·lil metàl·lic implica un estat de transició 

(CA-ts1) amb més separació de càrregues que el mínim CA-1 si el catalitzador és neutre, i 

justament el contrari si el complex és catiònic. Això està en consonància amb els valors de 

càrrega NBO esmentats anteriorment, que indiquen un augment de densitat de càrrega negativa 

sobre el metall i positiva en la unitat de l’al·lè (vide supra). 
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Per la seva banda, els valors de ΔGsolv indiquen que afegir el factor entròpic afavoreix aquest 

procés per a tots els complexos excepte pel complex AuCl3. Per a l’etapa de cicloaddició 

[4C+3C] l’efecte del solvent quasi no modifica les barreres (ΔEsolv), però en canvi, el factor 

entròpic té un efecte major. Això era previsible, doncs es forma un compost bicíclic (CA-3) i 

per tant amb menys graus de llibertat que CA-2. En general la barrera d’energia de CA-ts2 en 

ΔGsolv és entre 2 i 3 kcal/mol superior que en ΔEsolv.  

Els valors en ΔEsolv de les barreres d’energia per a la migració d’hidrogen mostren que aquesta 

es veu considerablement afectada a l’afegir el solvent. Per a tots els catalitzadors la barrera 

disminueix, sent major la diferència entre el valor ΔEgas i ΔEsolv com major és la barrera 

d’energia. El factor entròpic també afavoreix aquest procés entre 1 i 3 kcal/mol depenent del 

complex. La conseqüència és que les diferències de la barrera d’energia per a aquesta etapa 

entre els diferents catalitzadors es redueix. No obstant, la tendència es manté, doncs les barreres 

en ΔGsolv són per cada complex aproximadament la meitat que en ΔEgas. 

En global però, si analitzem els resultats obtinguts en ΔGsolv, s’observa que la migració 

d’hidrogen no presenta la barrera més elevada per a tots els catalitzadors. Així, la combinació 

d’una cicloaddició [4C+3C] menys favorable (CA-ts2) amb una migració d’hidrogen més 

accessible (CA-ts3) quan es consideren el solvent i els factors entròpics, comporta que pels 

complexos [AuPH3]
+ i [Au(NHC)]+ el procés de cicloaddició sigui l’etapa determinant de la 

reacció. Per altra banda, el complex AuCl presenta la barrera més alta per a la formació del catió 

al·lil metàl·lic. Tot i els nombrosos canvis esmentats, les energies en ΔGsolv també prediuen que 

els complexos d’or catiònic són els més eficients, seguidament dels d’or neutres i del complex 

de platí. 

Així doncs, podem concloure que per a aquesta reacció, la consideració del solvent i dels efectes 

entròpics modifiquen sensiblement el perfil de reacció i per tant s’inclouran en la resta de 

resultats que es presentin en aquest capítol. 

3.3.4 Mecanisme	per	al	producte	de	cicloaddició	(4+2)	

Com s’ha mostrat en la Taula 3.1 de resultats experimentals (pàgina 55), els catalitzadors d’or 

que més afavoreixen la formació del producte de cicloaddició (4+2) (3) són els complexos 

catiònics d’or(I) amb lligands fosfits. Per això es va analitzar la superfície d’energia potencial 

de la reacció del substrat dimetilat (1’) catalitzada pel complex [AuP(OMe)3]
+, per estudiar el 

mecanisme pel producte de cicloaddició (4+2) (3’) i comparar-lo amb el perfil de reacció del 

producte de cicloaddició (4+3) (2’, Esquema 3.16). Per a aquesta reacció es van analitzar tres 

mecanismes diferents: (i) cicloaddició [4C+2C] o reacció de tipus Diels-Alder, (ii) a través d’un 

metal·lacicle, i (iii) a través d’un intermedi amb un cicle de 7 membres. 
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Esquema 3.16 Esquema del sistema que s’analitzarà en aquest apartat: la reacció de 1’ per formar 2’ i 3’, catalitzada 
pel complex [AuP(OMe)3]

+. 

El mecanisme de reacció de Diels Alder (i) es va calcular amb o sense la participació del 

catalitzador. La reacció de Diels-Alder no catalitzada pel substrat 1’ obtenint-se el producte de 

cicloaddició (4+2) 3’ presenta una barrera d’energia elevada de 32.3 kcal/mol; també es va 

trobar un mecanisme de reacció Diels-Alder catalitzada pel complex d’or a través de dues 

etapes. A la Figura 3.7 es mostren les geometries de les espècies implicades en aquest 

mecanisme, exceptuant el producte final. Aquest mecanisme comença per la coordinació de 

l’al·lè al metall mitjançant l’olefina interna (C2-C3) via una interacció η2 (CA-DA-1). Aquesta 

espècie pot evolucionar fàcilment (barrera de 3.0 kcal/mol, CA-DA-ts1) cap una coordinació de 

tipus d (Esquema 3.13, pàgina 58), amb el metall unit al carboni central de l’al·lè, i aquest sense 

presentar els seus substituents en un mateix pla (Figura 3.7, CA-DA-2). Aquest intermedi és 2.0 

kcal/mol menys estable que el seu predecessor, i pot dur a terme la cicloaddició concertada 

[4C+2C] obtenint-se el producte 3’ amb una barrera d’energia de 12.3 kcal/mol (CA-DA-ts2). 

La geometria en l’estat de transició mostra que és una cicloaddició molt asincrònica (d(C3-C4) = 

1.918 Å i d(C2-C7) = 3.586 Å, CA-DA-ts2), a diferència del que s’havia observat per a la 

cicloaddició [4C+3C]. Així doncs, el complex [AuP(OMe)3]
+ és capaç de catalitzar la reacció de 

Diels-Alder pel substrat 1’, reduint considerablement la barrera d’energia, 14.3 kcal/mol des de 

l’intermedi CA-DA-1. 

 
Figura 3.7 Geometries d’una selecció de les espècies del mecanisme de cicloaddició [4C+2C] o reacció de tipus 
Diels Alder (i) catalitzada pel complex [AuP(OMe)3]

+ (distàncies en Å). 
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El segon mecanisme analitzat (ii) a través d’un metal·lacicle implica que la formació del cicle 

de 6 carbonis no sigui concertada, sinó que els dos nous enllaços de carboni es formen en dues 

etapes diferents. Es va trobar el mecanisme corresponent de dues etapes, i les geometries de les 

espècies implicades es mostren en la Figura 3.8. Aquest procés parteix de l’espècie CA-ET-1 η2 

coordinada al doble enllaç (C1-C2) de l’al·lè, que en una sola etapa pot evolucionar a l’intermedi 

CA-ET-2 formant-se l’enllaç C3-C4 (Figura 3.8), un dels dos enllaços de carboni necessaris per 

a l’obtenció del cicle de sis membres. La formació d’aquest intermedi transcorre a través d’un 

estat de transició CA-ET-ts1 amb una barrera d’energia de 15.8 kcal/mol; aquest presenta les 

distàncies entre els carbonis C3 i C4, i entre el carboni terminal del diè C7 i el centre metàl·lic, 

més curtes que el mínim inicial (d(C3-C4) = 3.114 i 2.050 Å, i d(C7-Au) = 4.098 i 2.547 Å per 

CA-ET-1 i CA-ET-ts1, respectivament), així com totes les distàncies d’enllaç entre els 

carbonis del diè i de l’al·lè modificades (Figura 3.8). A l’intermedi CA-ET-2 aquestes 

distàncies encara es modifiquen més, destacant les distàncies d’enllaç C3-C4 (d(C3-C4) = 1.642 

Å), i C7-Au (d(C7-Au) = 2.292 Å), la darrera més llarga que la d(C2-Au) = 2.073 Å; per tant 

suggereix que probablement és massa gran per considerar C7-Au un enllaç, però si que existeix 

una certa interacció entre el carboni C7 i la densitat electrònica del metall. Per altra banda, les 

distàncies d’enllaç d(C5-C6) = 1.366 Å i d(C6-C7) = 1.431 Å (CA-ET-2, Figura 3.8) indiquen la 

formació d’un catió al·lílic en la posició terminal del diè, i aquest es troba parcialment 

estabilitzat per la interacció C7-Au ja que la distància de l’enllaç C6-C7 és major que la distància 

C5-C6. Tot i això, l’energia relativa d’aquest intermedi és 12.7 kcal/mol, no gaire menor que la 

de l’estat de transició CA-ET-ts1 (15.8 kcal/mol). 

En relació amb la inestabilitat de l’intermedi CA-ET-2, aquest evoluciona amb una barrera de 

només 2.3 kcal/mol (CA-ET-ts2) cap al producte final CA-ET-3 mitjançant la formació de 

l’enllaç (C2-C7). La geometria de CA-ET-ts2 mostra que el carboni C7 es troba en front de 

l’enllaç (C2-Au), força equidistant entre aquests dos àtoms (d(C2-C7) = 2.446 Å i d(C7-Au) = 

2.452 Å,) abans de formar l’enllaç entre els dos carbonis i obtenir així el producte de 

cicloaddició (4+2) (CA-ET-3, Figura 3.8).  

Els mecanismes (i) i (ii) presenten unes barreres a priori accessibles (CA-DA-ts2 14.3 kcal/mol, 

i CA-ET-ts1 15.8 kcal/mol, respectivament), i per tant podrien ser mecanismes factibles per a la 

formació del producte de cicloaddició (4+2). No obstant, per a aquest catalitzador amb lligand 

fosfit també es va trobar el mecanisme de reacció per a la formació del producte de cicloaddició 

(4+3), i aquest presenta unes barreres d’energia més baixes. En concret, les barreres d’energia 

en ΔGsolv obtingudes amb aquest catalitzador són 3.9, 6.4, i 7.4 kcal/mol, per a les etapes de 

formació del catió al·lil metàl·lic (CA-ts1), cicloaddició [4C+3C] (CA-ts2) i migració-1,2 

d’hidrogen (CA-ts3). En front del fàcil accés envers del procés de cicloaddició [4C+3C] (6.4 

kcal/mol CA-ts2), es va plantejar la possibilitat de que el producte de cicloaddició (4+2) es 

formés en una etapa posterior a la formació de l’espècie heptacíclica CA-3 (Figura 3.9); aquesta 

via es correspon al mecanisme (iii) per a la formació del producte de cicloaddició (4+2), a través 

d’un intermedi heptacíclic. 
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Figura 3.8 Geometries de les espècies del mecanisme per etapes a través d’un metal·lacicle (ii) catalitzat pel complex 
[AuP(OMe)3]

+ (distàncies en Å). 

Aquest mecanisme (iii) comença amb la formació de l’intermedi heptacíclic via les etapes de 

formació del catió al·lil metàl·lic i cicloaddició [4C+3C], i prossegueix via una darrera etapa de 

contracció del cicle de set membres mitjançant la ruptura de l’enllaç C1-C7 per formar l’enllaç 

C2-C7 (CA-ts3”), mentre simultàniament es trenca l’enllaç C2-Au i es genera un doble enllaç 

C1-C2 (CA-4, Figura 3.9). Si comparem les distàncies d’enllaç de l’estat de transició CA-ts3” 

amb l’intermedi heptacíclic CA-3 s’observa que la contracció de l’anell està força avançada 

(d(C1-C7) = 2.033 Å i d(C2-C7) = 1.908 Å), però no el trencament de l’enllaç (C2-Au), ni la 

formació del doble enllaç (C1-C2), (CA-3 d(C1-Au = 2.061 Å i d(C1-C2) = 1.483 Å, i CA-ts3” 

(d(C1-Au) = 2.113 Å i d(C1-C2) = 1.413 Å, Figura 3.9). 
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Figura 3.9 Geometries de les espècies involucrades en les etapes de contracció de l’anell i migració-1,2 d’hidrogen 
pel mecanisme a través de la cicloaddició [4C+3C] catalitzada pel complex [AuP(OMe)3]

+ (angles en graus, 
distàncies en Å). 

A la Figura 3.10 es mostren els perfils de reacció els diferents mecanismes que s’han analitzat 

emprant [AuP(OMe)3]
+ com a catalitzador, tres per a la formació del producte de cicloaddició 

(4+2) i un pel producte (4+3). Els resultats teòrics indiquen que el mecanisme de cicloaddició 

[4C+2C] tipus Diels-Alder (i) i el mecanisme per etapes a través del metal·lacicle (ii) són més 

desfavorables que els mecanismes a través de la cicloaddició [4C+3C]. Per la seva banda, 

l’etapa de contracció de l’anell presenta una barrera d’energia de 7.2 kcal/mol, i per tant és 

energèticament competitiva a la migració-1,2 d’hidrogen (7.4 kcal/mol), suggerint la formació 

dels dos productes de cicloaddició (4+2) i (4+3). (3’ i 2’, Esquema 3.16). 

Aquests resultats, amb uns camins de reacció comuns per a la formació dels dos productes (4+3) 

i (4+2) fins a la formació de l’intermedi heptacíclic, estan en consonància amb els resultats que 

es van obtenir al laboratori per a la versió enantioselectiva d’aquesta reacció. En concret es va 

observar que amb l’ús de lligands fosforamidites quirals, quan es formaven barreges dels dos 

productes, aquests s’obtenien amb el mateix excés enantiomèric.270 Això indica que la reacció 

pels dos productes ha de transcorre a través d’un camí comú fins a l’etapa on es decideix 

l’enantioselectivitat, que per als mecanismes de reacció proposats és el procés de cicloaddició 

[4C+3C]. 
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Figura 3.10 Perfils d’energia Gibbs en dissolució (ΔGsolv en kcal/mol) dels diferents mecanismes calculats per a la 
formació dels productes de cicloaddició (4+3) i (4+2) de la reacció d’1’ catalitzada per [AuP(OMe)3]

+: (i) tipus Diels-
Alder (perfil verd), (ii) intermedi metal·lacicle (perfil blau) i (iii) intermedi cicle de 7 membres (perfil vermell, línia 
discontinua contracció de l’anell / línia continua migració-1,2 hidrogen).  

Un cop obtinguts els resultats per al complex [AuP(OMe)3]
+, on la contracció de l’anell és 

competitiva a la migració-1,2 d’hidrogen, es va calcular aquest nou camí de reacció pels 

catalitzadors emprats en l’apartat anterior. Les barreres d’energia de les dues etapes 

competitives es mostren en la Taula 3.6.† Els resultats obtinguts mostren que la migració-1,2 

d’hidrogen és clarament més favorable que la contracció de l’anell, excepte per als complexos 

amb el lligand fosfina o fosfit. Aquests resultats són consistents amb el que s’havia observat 

experimentalment, doncs només es va detectar producte de cicloaddició (4+2) utilitat com a 

catalitzadors els complexos amb lligand trifenilfosfina i fosfit (Taula 3.1, pàgina 55). 

Taula 3.6 Barreres d’energia Gibbs (ΔG‡
solv en kcal/mol) pels processos de migració-1,2 

d’hidrogen (CA-ts3) i contracció de l’anell (CA-ts3’’) pels diferents complexos analitzats. 

 CA-ts3 CA-ts3’’ 

PtCl2 12.4 17.3 

AuCl 7.7 13.1 

[AuPH3]
+ 5.0 7.6 

[Au(NHC)]+ 5.0 9.7 

[AuP(OMe)3]
+ 7.4 7.2 

                                                      

† Pel complex AuCl3 no es va trobar la via de contracció de l’anell, ja que un lligand clorur interferia en el 

procés interaccionant amb el carboni C2. 
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Com ja es va comentar per al procés de migració-1,2 d’hidrogen, les barreres d’energia per a la 

contracció de l’anell també es poden relacionar amb l’estabilitat relativa del precursor comú 

CA-3. Així, per al complex PtCl2 que estabilitza més l’intermedi CA-3 s’ha obtingut la barrera 

més elevada (17.3 kcal/mol). Els complexos d’or catiònics són els que presenten les barreres 

més petites d’ambdues vies. El complex amb el lligand carbè N-heterocíclic destaca com el que 

més afavoreix la migració d’hidrogen en front de la contracció (diferència de 4.7 kcal/mol), 

mentre que [AuPH3]
+ i [AuP(OMe)3]

+ presenten les barreres per la contracció de l’anell més 

petites (7.6 i 7.2 kcal/mol, respectivament, Taula 3.6), i en conseqüència competitives a les 

corresponents per a la migració d’hidrogen.  

Per intentar esbrinar la selectivitat en front d’una o altra via segons el catalitzador, es va 

realitzar una anàlisi de poblacions exhaustiu de l’entorn de l’enllaç (C2-M) de les espècies CA-3 

mitjançant el mètode dels Orbitals Naturals d’Enllaç (NBO, Natural Bond Orbital). L’estructura 

de Lewis per representar l’espècie CA-3 és diferent segons el metall. Com ja s’ha comentat, els 

carbens de Pt són més estables que els Au, i en relació, l’anàlisi NBO només mostra un doble 

enllaç (C2=M) per al complex de platí, (Taula 3.7, σ(C2-Pt) i π(C2-Pt), amb una població elevada 

de 1.814 e- i 1.947 e-, respectivament). Per la seva banda, els complexos d’or es descriuen amb 

un sol enllaç σ(C2-M), i amb un orbital pπ buit a C2 (LPC2*) parcialment ocupat (Taula 3.7) per 

retro-donació del metall i altres contribucions com veurem més endavant. El valor d’ordre 

d’enllaç de Mayer també indica aquesta diferència amb un valor de 1.304 per al complex de 

platí, i clarament inferiors per als complexos d’or (valors al voltant de 0.8, Taula 3.7). 

Taula 3.7 Valors d’ocupació (e-) dels orbitals no enllaçants del carboni C2 (LPC2*) i 

del metall (LPM), i dels orbitals que formen l’enllaç C2-M ((C2-M) i C2-M)), i el 

seu corresponent ordre d’enllaç de Mayer, per a l’espècie CA-3. 

Espècie CA-3 Ocupació d’orbitals NBO  O. E. Mayer 

(C2-M) C2-M) LPM LPC2* C2-M 

PtCl2  1.814 1.947 1.974 - 1.304 

AuCl 1.967 - 1.814 0.459 0.867 

[AuPH3]
+  1.963 - 1.911 0.451 0.754 

[AuNHC]+  1.952 - 1.884 0.415 0.805 

[AuP(OMe)3]
+ 1.961 - 1.911 0.428 0.718 

a ocupació de l’orbital no enllaçant del metall (LPM) menys poblat. 

Els resultats mostren que la retro-donació del centre metàl·lic en els complexos d’or es produeix 

a partir d’un orbital d ocupat del metall (LPM), i que la seva força està estretament lligada a la 

naturalesa del lligand (L). Per altra banda, i com s’ha comentat en la introducció, la descripció 

del fragment L-Au-C2 és complexa degut a que el metall només té un orbital buit accessible 
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(6s); per tant té lloc la formació d’un enllaç (3-centres-4-electrons) entre aquest orbital del 

metall i un orbital ple del lligand i un del carboni C2. 

[L: Au-C2 ↔ L-Au :C2] 

L’anàlisi NBO va mostrar la preferència per l’estructura [L: Au-C2], juntament amb una elevada 

donació per part de l’orbital ple no enllaçant del lligand cap a l’orbital antienllaçant σ*(C2-Au). 

Així doncs, la naturalesa i l’ordre d’enllaç de (C2-Au) dependran de la retro-donació π d’un 

orbital d ple del metall (LPAu) cap a l’orbital no enllaçant buit de C2 (LPC2*), i de la donació de 

tipus σ del lligand a l’orbital σ*(C2-Au); la primera interacció augmentarà l’ordre d’enllaç, 

mentre que la segona el disminuirà. A la Figura 3.11 es mostren de forma esquemàtica les 

interaccions per a aquest fragment.† Aquestes interaccions coincideixen amb la descripció que 

van fer Goddard i Toste en el seu estudi teòric per a un fragment anàleg, i que s’ha mostrat en la 

introducció (Figura 1.13, pàgina 22). 

 
Figura 3.11 Representació esquemàtica de les interaccions d’enllaç en el fragment C2-Au-L. 

Cadascuna de les interaccions (donador-acceptor) entre els diferents orbitals de l’anàlisi NBO es 

troben quantificades dins del que s’anomenen les pertorbacions de segon ordre. Així, comparant 

els diversos valors de pertorbació podem ordenar els diferents complexos d’or segons la seva 

capacitat retro-donadora (LPAu  LPC2*): AuCl (C) > [Au(NHC)]+ (E) > [AuPH3]
+ (D) > 

[AuP(OMe)3]
+ (F) (30.5 > 18.2 > 15.2 > 15.1, Taula 3.8, valors de les pertorbacions de segon 

ordre en kcal/mol). Aquest ordre és el mateix que s’observa per l’ordre d’enllaç de Mayer 

(Taula 3.7), i invers a la distància d’enllaç de C2-M (Taula 3.8).  

L’efecte de l’enllaç de 3-centres-4-electrons ([L: Au-C2]) sobre l’ordre d’enllaç C-Au es pot 

observar si comparem la situació entre els complexos [AuPH3]
+ i [AuP(OMe)3]

+ ja que tenen el 

valor de retro-donació (LPAu  LPC2*) molt similar, però la diferència en l’ordre i distància 

d’enllaç (C2-Au) més pronunciada (Taula 3.7 i Taula 3.8). Això es degut a la diferència entre la 

donació de l’orbital lliure ple del lligand (LPL) a l’orbital σ*(C2-Au) per a cada cas: la donació 

(LPL  σ*(C2-Au)) per al complex [AuPH3]
+ és de 120.8 kcal/mol, i pel complex [AuP(OMe)3]

+ 

                                                      

† Es va trobar una altra interacció de menor intensitat entre un orbital d del metall cap al lligand L, 

principalment pel complex amb el lligand fosfit, que també s’ha inclòs en la Figura 3.11. 
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és de 194.3 kcal/mol. Així aquesta major donació del lligand fosfit és la que causa un menor 

ordre d’enllaç (C2-Au) en l’intermedi CA-3 pel complex [AuP(OMe)3]
+ que pel [AuPH3]

+. 

Taula 3.8 Principals pertorbacions de segon ordre (kcal/mol) en les espècies CA-3 i CA-3’, 
en les que l’acceptor és l’orbital LPC2*. Distàncies dels enllaços involucrats (Å). 

Cat.a Donació a l’orbital LPC2* (kcal/mol) Distàncies d’enllaç (Å) 

CA-3 LPM σ(C1-C7) σ(C3-C4) σ(C3-H) C2-M C1-C7 C3-C4 C3-H 

(A) - - - - 1.848 1.590 1.601 1.097 

(C) 30.5 11.4 13.0 1.2 1.972 1.600 1.608 1.095 

(D) 15.2 16.4 20.3 1.0 2.052 1.631 1.655 1.093 

(E) 18.2 12.5 21.9 0.9 2.047 1.614 1.654 1.091 

(F) 15.1 16.5 20.2 1.0 2.061 1.630 1.648 1.093 

CA-3’         

(E) 20.4 0.6 0.98 23.2 2.043 1.565 1.571 1.115 

(F) 15.7 0.6 0.54 27.4 2.071 1.562 1.564 1.119 
a A = PtCl2, C = AuCl, D = [AuPH3]

+, E = [Au(NHC)]+, F = [AuP(OMe)3]
+. 

Les barreres d’energia per l’etapa de contracció de l’anell segueixen la mateixa tendència: a 

major ordre d’enllaç C-M, major barrera d’energia (Taula 3.7 i Taula 3.6). En relació, l’anàlisi 

NBO mostra que els enllaços σ(C1-C7) i σ(C3-C4) també cedeixen densitat electrònica a l’orbital 

buit de C2 (LPC2*), i de magnitud inversament proporcional a la retro-donació del metall (Taula 

3.8). La força d’aquestes interaccions es veu reflectida en les distàncies d’enllaç entre carbonis, 

més llargues com majors són les interaccions degut a que els enllaços (C-C) es debiliten (Taula 

3.8). Així doncs, tot està relacionat, i a menor capacitat de retro-donació del metall, més es 

desestabilitzen els enllaços carboni-carboni de l’entorn del carbocatió C2 (especialment els 

enllaços (C1-C7) i (C3-C4)), i per tant la contracció de l’anell és més accessible ja que té lloc 

mitjançant el trencament d’un d’aquests enllaços, concretament l’enllaç (C1-C7). 

Què succeeix amb la migració d’hidrogen? Seguint amb la mateixa anàlisi, s’observa que per a 

l’espècie CA-3 l’orbital σ(C3-H) gairebé no mostra donació a l’orbital buit de C2; per contra, per 

l’espècie CA-3’ (conformació prèvia a la migració de l’hidrogen pels sistemes amb els 

complexos E i F) la donació és molt major, mentre que la dels orbitals σ(C1-C7) i σ(C3-C4) quasi 

desapareix (Taula 3.8). Això confirma el que s’havia pressuposat en l’apartat anterior: tots els 

estats de transició de migració d’hidrogen (CA-ts3) adopten la conformació de l’anell de CA-3’ 

perquè és l’adequada per a un bon solapament entre l’orbital de l’hidrogen i l’orbital LPC2*. 

Així doncs, la conformació CA-3 facilita la contracció de l’anell, mentre que la CA-3’ la 

migració de l’hidrogen. A la Figura 3.12 es mostra un esquema de les principals interaccions de 

l’orbital LPC2* en les dues conformacions CA-3 i CA-3’. 



3.3 Estudi mecanístic de les cicloaddicions intramoleculars entre al·lens i diens   

  

 
77 

 
Figura 3.12 Representació de les interaccions de l’orbital LPC2* per a les espècies CA-3 i CA-3’. 

En conclusió, la migració d’hidrogen és la via més afavorida, exceptuant els complexos amb 

lligands que confereixen una menor capacitat per estabilitzar el carbocatió que es genera al 

carboni C2 en l’espècie CA-3, ja que llavors la desestabilització dels enllaços del cicle de 7 

membres facilita la contracció de l’anell. Per altra banda, la naturalesa de les espècies CA-3 

amb complexos d’or sembla millor representada com a carbocatió d’or, especialment en el cas 

del lligand fosfit, i sobretot si aquestes es comparen amb el corresponen intermedi de platí, amb 

un caràcter carbènic més pronunciat. 

Finalment cal esmentar que els grups de Toste i Goddard conjuntament, en el seu estudi teòric 

per a la reacció de cicloaddició del mateix substrat 1 catalitzada per complexos d’or(I) amb 

lligands fosfina i fosfits emprant el funcional M06 van obtenir uns resultats semblants als 

nostres: mecanismes de tres etapes, formació del catió al·lil metàl·lic, cicloaddició [4C+3C], i 

depenent de les propietats electròniques del lligand, migració-1,2 d’hidrogen (4+3) o contracció 

de l’anell (4+2) amb els lligands més electracceptors.271 

3.3.5 Efectes	dels	substituents	en	la	posició	terminal	de	l’al·lè	

L’estudi de l’efecte del nombre de substituents en la posició terminal de l’al·lè es va realitzar 

inicialment pel complex PtCl2 ja que es tenia més informació experimental. A la Taula 3.9 es 

mostren els principals resultats experimentals que van conduir a aquest anàlisis, i als quals es 

farà referència. Com es pot observar, modificant els substituents en la posició terminal de l’al·lè 

es poden obtenir diferents productes i rendiments. Concretament, els experiments van demostrar 

que com menys substituents hi ha en la posició terminal de l’al·lè la reacció de cicloaddició 

(4+3) és menys viable, incloent la formació del producte de cicloaddició (4+2) pel substrat no 

substituït. A més, es va observar que quan hi ha més d’un hidrogen en posició per fer la 

migració-1,2 d’hidrogen es poden obtenir dos productes diferents. 

Per altra banda, els productes obtinguts pels substrats mono-substituïts 1b i 1d, mostren que la 

reacció també és completament diastereoselectiva, doncs només es forma el diastereoisòmer 

amb els dos hidrògens de les posicions C3 i C4 en anti (productes 2b i 2d, Taula 3.9). Tot seguit 
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es presentarà l’anàlisi d’aquesta reactivitat amb el catalitzador PtCl2 resultats experimentals 

mitjançant tècniques computacionals, i al final d’aquest apartat es comentaran els resultats amb 

complexos d’or(I). 

Taula 3.9 Esquema general per a la reacció catalitzada per PtCl2 (X= C(CO2Et)2; R1, R2, = H, CH3, 
Ph). Resultats experimentals per les reaccions d’un conjunt de substrats amb diferents substituents en 

la posició terminal l’al·lè catalitzades pel complex PtCl2 (10%) en toluè a 110ºC. 268,282 

 

Entrada Substrat  Producte Temps (h) Rendiment 

1 

  

2 92% 

2 

  

5 62% 

3 

  

12 23% 

4 

 

5 

95% 

2d:2d’ 

(6:4) 

Es va realitzar l’estudi mecanístic de les reaccions catalitzades per PtCl2 dels substrats 1b’ i 1c’ 

que es mostren a l’Esquema 3.17. En principi es va assumir un mecanisme similar al trobat pel 

substrat dimetil 1’. Tot i això, es van trobar diferències depenent del substrat. Per exemple, per 

aquests dos nous substrats es va localitzar el procés de cicloaddició [4C+3C] directa des de 

l’espècie inicial coordinada η2 al catalitzador (tipus a), sense passar per l’intermedi catió al·lil 

metàl·lic (tipus b). Les barreres d’energia d’aquestes cicloaddicions directes que generen CA-

3b i CA-3c (Esquema 3.17) són 8.4 kcal/mol pel substrat 1b’ i 18.4 kcal/mol per 1c’. 

X

Me

H

H

2b
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Paral·lelament, amb el substrat 1b’ també es va poder localitzar un intermedi catió al·lil 

metàl·lic, però la seva formació presenta una barrera de 16.8 kcal/mol i per tant és menys 

accessible que la cicloaddició directe amb la barrera d’energia de 8.4 kcal/mol. 

 
Esquema 3.17 Representació dels substrats 1’, 1b’ i 1c’ i dels seus respectius intermedis hepta-cíclics CA-3, CA-3b 
i CA-3c. 

Per analitzar més a fons l’efecte del nombre de metils en la formació del catió al·lil metàl·lic, es 

van calcular les barreres d’energia d’aquest procés catalitzat pel PtCl2 per a un grup d’al·lens 

model (s-a, s-b i s-c, Taula 3.10). A la Taula 3.10 es mostren les barreres d’energia de formació 

del catió al·lil metàl·lic (ts1) i l’energia relativa d’aquest en front de les espècies coordinades 

η2. Els dos paràmetres mostren la mateixa tendència, a menor nombre de metils menys 

favorable és la formació i menor és l’estabilitat del catió al·lil metàl·lic. Aquests resultats 

mostren que com més substituït és un carboni més estable és el seu carbocatió, i són consistents 

amb què la cicloaddició dels substrats 1b’ i 1c’ tinguin lloc sense la formació de l’espècie catió 

al·lil metàl·lic. 

Taula 3.10 Valors de les barreres d’energia (ΔG‡
solv) per la formació del catió al·lil metàl·lic i de la 

seva estabilitat respecte la coordinació η2 pels substrats al·lè models s-a, s-b i s-c, (kcal/mol). 

Al·lens models ts1 Catió al·lil metàl·lic

 
2.9 1.6 

 
13.1 8.6 

 
18.2 12.1 

Davant d’aquests resultats també es va analitzar la formació del catió al·lil metàl·lic pel substrat 

1d’, com a model de 1d (X=CH2), (Taula 3.9 entrada 4). Un grup fenil és un substituent π 

electro-donador que pot estabilitzar millor aquest intermedi que un grup metil (substrat 1b’). En 

concordança amb la natura del substituent fenil, l’estudi de la reacció per 1d’ va mostrar que la 
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formació del catió al·lil metàl·lic corresponent és més accessible que per 1b’, amb una barrera 

d’energia de 4.1 kcal/mol (16.8 kcal/mol per 1b’) i una energia relativa de 3.3 kcal/mol. 

Així doncs, els resultats teòrics indiquen que la formació del catió al·lílic depèn directament del 

nombre de substituents en l’al·lè, i en conseqüència el procés de cicloaddició [4C+3C] també, 

sent més accessible sense passar per aquest intermedi en els sistemes amb els substrats 

monosubstituit amb un metil (1b’) i no substituït (1c’).  

Per altra banda, els intermedis resultants del procés de cicloaddició [4C+3C] heptacíclics (CA-

3b i CA-3c) poden evolucionar a través de la migració-1,2 d’hidrogen de qualsevol dels 

respectius hidrògens en posició α al carboni C2 (Ha i Hb per CA-3b, i Ha, Hb i Hc per CA-3c, 

Esquema 3.17). Es van calcular totes les possibilitats i es van obtenir les barreres d’energia que 

es mostren a la Taula 3.11. Pel substrat 1b’ la migració de l’hidrogen Hb és més favorable que la 

de Ha (12.9 i 10.2 kcal/mol, respectivament); aquesta preferència vers la migració de l’hidrogen 

Hb concorda amb l’observació del producte 2b de la reacció de 1b al laboratori (Taula 3.9 

entrada 2). Per contra, el substrat 1c’ presenta la migració de l’hidrogen Ha més favorable que la 

dels altres dos (barreres d’energia de 11.7, 21.7 i 20.6 kcal/mol per Ha, Hb i Hc respectivament). 

Aquestes diferències en les migracions pel sistema 1c’ indiquen que aquestes migracions-1,2 

d’hidrogen són més favorables com més substituït és el carboni des d’on migra l’hidrogen. 

Tanmateix, com es mostra a la Taula 3.9 entrada 3, la reacció amb el substrat 1c genera el 

producte de cicloaddició (4+2) 3c. 

Taula 3.11 Barreres d’energia Gibbs en solvent (ΔG‡
solv en kcal/mol) dels mecanismes de 

formació dels productes de cicloaddició (4+3) per als substrats 1’, 1b’ i 1c’. 

Etapes 1’ 1b’ 1c’ 

CA-ts1a 1.3 - - 

CA-ts2b 5.1 - - 

cicloaddició directac - 8.4 18.4 

 CA-ts3 (Ha)
d 12.4 12.9 11.7 

migració-1,2 Hb - 10.2 21.7 

migració-1,2 Hc - - 20.6 
aformació catió al·lil metàl·lic, bcicloaddició [4C+3C], 
ccicloaddició [4C+3C] directa, dmigració-1,2 Ha 

La formació del producte de de cicloaddició (4+2) a partir del substrat 1c’ i el catalitzador PtCl2 

va ser analitzada via els tres mecanismes que s’havien trobat pel sistema amb el substrat dimetil 

1’ i el complex [AuP(OMe)3]
+. Es va trobar la contracció del cicle (que genera el producte 3c, 

Taula 3.9) a partir de l’intermedi de reacció heptacíclic de la cicloaddició [4C+3C] directa CA-

3c’ (mecanisme iii); aquesta via però, presenta una barrera d’energia de 29.6 kcal/mol, i per tant 

és menys accessible que la migració-1,2 de l’hidrogen Ha. Aquesta barrera tan elevada indica 
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que el nombre de substituents també afecta al procés de contracció de l’anell, doncs pel substrat 

dimetil 1’ la barrera és de 17.3 kcal/mol.  

Analitzant la superfície de potencial també es va trobar el mecanisme (i), la reacció de Diels-

Alder cicloaddició [4C+2C] sense catalitzador, però com pel cas del substrat 1’, amb una 

barrera d’energia elevada de 30.3 kcal/mol (d’acord amb els resultats experimentals ja que no es 

va observar reacció del substrat 1c sense catalitzador).282 També es va trobar un camí 

cicloaddició [4C+2C] directe amb el complex PtCl2 coordinat al doble enllaç (C1-C2) de l’al·lè; 

no obstant aquesta via és encara més desfavorable, amb un barrera d’energia de 36.8 kcal/mol.  

El mecanisme (ii) de formació del cicle de 6 membres per etapes a través d’un metal·lacicle 

també es va trobar per aquest sistema. El seu perfil de reacció i la geometria de les espècies 

localitzades es mostren en la Figura 3.13. Aquesta via s’inicia amb la coordinació del doble 

enllaç terminal del diè al PtCl2 (CA-ET-1c). El sistema pot evolucionar per formar una nova 

interacció entre el centre metàl·lic i l’al·lè com es mostra en la geometria de l’espècie CA-ET-

2c. Aquest intermedi reorganitza fàcilment per formar un nou enllaç entre els carbonis C3-C4, i 

canviant les interaccions de tipus η2 amb al·lè i diè per la coordinació d’alquil η1 dels carbonis 

C2 i C7 (d(C2-Pt) = 2.011 Å i d(C7-Pt) = 2.107 Å), formant l’intermedi metal·lacíclic CA-ET-3c. 

La barrera d’energia global per aquest procés és de 12.7 kcal/mol (CA-ET-ts2c), i l’estabilitat 

relativa de l’intermedi CA-ET-3c respecte l’espècie inicial és de -14.4 kcal/mol (Figura 3.13).

 
Figura 3.13 Perfil d’energia Gibbs en dissolució (ΔGsolv en kcal/mol) del mecanisme per etapes per a la reacció de 
1c’ catalitzada per PtCl2 (distàncies en Å i angles en graus). 
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La geometria al voltant del platí tetracoordinat s’ha de modificar abans que la reacció continuï 

mitjançant un pas d’eliminació reductiva. S’han localitzat els intermedis CA-ET-4c i CA-ET-

5c (a través d’uns estats de transició amb unes barreres d’energia d’11.7 i 5.1 kcal/mol, CA-ET-

ts3c i CA-ET-ts4c, respectivament). L’etapa final genera el producte de cicloaddició (4+2) 

(CA-ET-6c) a través de la formació de l’enllaç (C2-C7) i té una barrera d’energia de 24.2 

kcal/mol (CA-ET-ts5c). 

Comparant el mecanisme de cicloaddició (4+3) amb aquesta per etapes, observem que l’etapa 

d’addició oxidant (12.7 kcal/mol, CA-ET-ts2c) és més favorable que la cicloaddició directa 

[4C+3C] (18.4 kcal/mol), però que la barrera d’energia de l’eliminació reductiva és més alta 

(24.2 kcal/mol, CA-ET-ts5c). No obstant, un cop format l’intermedi CA-ET-3c a través de 

l’addició oxidant, aquest preferirà evolucionar cap al producte final CA-ET-6c en comptes de 

retornar cap als precursors de partida CA-ET-1c ja que el procés invers d’eliminació reductiva 

té una barrera d’energia de 27.1 kcal/mol (ΔG(CA-ET-ts2c) - ΔG(CA-ET-3c), Figura 3.13). Així doncs, 

el mecanisme a través d’un metal·lacicle per la formació del producte de cicloaddició (4+2) 

sembla estar qualitativament d’acord amb les evidències experimentals: no s’observa producte 

de cicloaddició (4+3), però si del producte (4+2) en baix rendiment (Taula 3.9 entrada 3). 

Els mecanismes per etapes a través d’un metal·lacicle (ii) trobats pel substrat 1c’ amb el 

catalitzador PtCl2, i pel substrat 1’ amb el catalitzador [AuP(OMe)3]
+, guarden forces similituds. 

Tot i això hi ha diferències destacables, i per aquest motiu es va realitzar un anàlisi de les dues 

espècies intermèdies resultant de la formació del primer enllaç carboni-carboni (C3-C4), i que es 

corresponen a un metal·lacicle (Figura 3.14). La principal diferència entre les dues espècies és 

la seva energia relativa, doncs l’espècie amb el catalitzador de platí CA-ET-3c presenta una 

energia relativa de -14.4 kcal/mol respecte CA-ET-1c i és l’intermedi més estable en el perfil de 

reacció (Figura 3.13), mentre que pel complex d’or l’espècie CA-ET-2 és l’intermedi més 

inestable, amb una energia relativa de 11.5 kcal/mol respecte CA-1 (Figura 3.10, pàgina 73). 

Les seves geometries mostren que les dues distàncies C-Pt a CA-ET-3c són més semblants 

entre elles (d(C2-Pt) = 2.011 Å i d(C7-Pt) = 2.107 Å) que les dues distàncies C-Au a CA-ET-2 

(d(C2-Au) = 2.073 Å i d(C7-Au) = 2.292 Å). 

 
Figura 3.14 Geometries i energies Gibbs relatives (ΔGsolv en kcal/mol) dels intermedis CA-ET-3c de platí i el CA-
ET-2 d’or que formen part dels respectius mecanismes per etapes per a la formació del producte de cicloaddició 
(4+2) (distàncies en Å i angles en graus). 
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L’anàlisi NBO de CA-ET-3c descriu dos enllaços de tipus σ, σ(C2-Pt) i σ(C7-Pt) amb unes 

poblacions de 1.893 i 1.889 e-, amb un ordre d’enllaç de Mayer de 0.929 i 0.845, 

respectivament. L’anàlisi topològic de la densitat electrònica pel mètode AIM285,286 també 

mostra dos punts crítics d’enllaç entre C2-Pt i C7-Pt, amb unes densitats electròniques (ρ) de 

0.146 i 0.118 u.a, respectivament. Tanmateix, per al sistema amb el complex d’or els resultats 

van ser diferents. L’anàlisi NBO de CA-ET-2 no va identificar l’enllaç σ(C7-Au), sinó un 

orbital pπ buit en el carboni C7, parcialment ple per la donació de densitat electrònica per part 

del centre metàl·lic. L’anàlisi de Bader (AIM) però, si que localitza un punt crític d’enllaç entre 

C7-Au, no obstant, aquest presenta una densitat electrònica de ρ = 0.076, particularment baixa si 

es compara amb la que presenta el punt crític d’enllaç de C2-Au, (0.127 u.a), o la corresponent 

enllaç C7-Pt per l’espècie de platí (0.118 u.a, CA-ET-3c). Una densitat més baixa en un punt 

crític d’enllaç és un indicador d’un major caràcter iònic.285,286 Així doncs, l’espècie CA-ET-3c 

pot ser considerada formalment un metal·lacicle de PtIV, mentre que l’espècie CA-ET-2 d’or 

probablement sigui descrita més adequadament com un catió al·lílic (C5-C6-C7) estabilitzat per 

la densitat electrònica del metall.  

En conclusió, la major capacitat del complex de platí de realitzar un procés d’addició oxidant 

(oxidant-se a Pt(IV)) envers a la del complex d’or (a Au(III)) sembla ser la causa de la diferent 

estabilitat relativa que mostren les dues espècies analitzades (Figura 3.14). 

L’anàlisi de l’efecte del nombre de substituents en la posició terminal de l’al·lè també es va 

realitzar per dos complexos d’or(I), un de neutre i un de catiònic. En concret es van analitzar les 

superfícies d’energia potencial per al substrats 1b’ i 1c’ amb els complexos d’or AuCl i 

[AuPH3]
+. Els resultats que es recullen a la Taula 3.12 mostren la mateixa tendència que pels 

sistemes amb PtCl2: com menys substituït és l’al·lè menys accessible és la formació del catió 

al·lil metàl·lic. No obstant, les diferències amb els complexos d’or són petites, i clarament 

menors a les observades pel complex de platí (Taula 3.11). La cicloaddició [4C+3C] directa des 

la coordinació η2 de l’al·lè només s’ha localitzat pel substrat 1c’ i no pel monosubstituït 1b’ 

(Taula 3.12). L’efecte sobre les barreres d’energia per a la formació del catió al·lil metàl·lic, o 

en el seu defecte per a la cicloaddició [4C+3C] directa, és petit, amb unes diferències màximes 

depenent del substrat de 3.4 i 4.4 kcal/mol pels complexos AuCl i [AuPH3]
+, respectivament 

(Taula 3.12). Per la seva banda, la migració-1,2 d’hidrogen més favorable per a cada substrat és 

la mateixa independent del catalitzador emprat: pel substrat 1b’ la migració de l’hidrogen més 

accessible és la del hidrogen Hb, i per 1c’ la del hidrogen Ha.  

Per tant, aquests resultats per als complexos AuCl i [AuPH3]
+ preveuen la formació dels 

productes de cicloaddició (4+3) pels tres substrats. No obstant, quan es va fer la reacció al 

laboratori de 1c catalitzada per AuCl i per Ph3PAuCl/AgSbF6 es va recuperar el reactiu de 

partida, mentre que el substrat 1b només va reaccionar en presència del complex catiònic, però 

per donar una barreja de productes que no es van identificar, i que només representaven un 50% 

de conversió. Així doncs, per a aquests sistemes amb complexos d’or(I) deuen existir factors 
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que l’estudi teòric no té en compte, que comporten que la reacció de formació del producte de 

cicloaddició (4+3) no sigui viable. 

Taula 3.12 Barreres d’energia Gibbs en solvent (ΔG‡
solv en kcal/mol) dels mecanismes de formació dels 

productes de cicloaddició (4+3) pels substrats, 1’, 1b’ i 1c’ catalitzats pels complexos AuCl i [AuPH3]
+. 

 AuCl [AuPH3]
+ 

Etapes 1’ 1b’ 1c’ 1’ 1b’ 1c’ 

CA-ts1 9.3 11.8 -- 4.8 6.8 -- 

CA-ts2 2.0 2.2 -- 5.5 2.0 -- 

Cicloaddició directa -- -- 12.7 -- -- 9.2 

3.4 Estudi	mecanístic	 de	 les	 cicloaddicions	 intermoleculars	 entre	

al·lens	i	diens	

3.4.1 Resultats	experimentals	previs	

El desenvolupament de reaccions químiques al llarg del temps ha demostrat que una reacció sol 

ser més accessible en la seva versió intramolecular que no intermolecular, i especialment en 

termes de regio- i quimioselectivitat. La principal causa resideix en que la versió intermolecular 

està menys afavorida per efectes entròpics, i aquests són més pronunciats si la reacció implica 

passar a un número menor de molècules, com en el cas de les cicloaddicions (Esquema 3.18). 

La reacció que hem estudiat en aquest apartat és un exemple de com amb l’ús de la catàlisi 

homogènia es poden superar aquests inconvenients.274  

 
Esquema 3.18 Esquema general de la reacció de cicloaddició intermolecular entre un al·lè i un diè.274 

La reacció de cicloaddició intermolecular que s’ha analitzat entre un al·lè i un diè catalitzada 

per complexos d’or es mostra en l’Esquema 3.18. Els resultats obtinguts al laboratori pel grup 

del professor Mascareñas van mostrar que es requereix la presència d’un grup amida en l’al·lè, 

doncs tots els intents de realitzar la reacció amb altres al·lens com el 3-metilbutà-1,2-diè o el 3-

metoxipropà-1,2-diè van ser infructuosos, obtenint-se una complexa barreja de productes. Per 

contra, la reacció entre l’al·lenamida 4 i un diè acíclic, que no requereix cap substituent 



3.4 Estudi mecanístic de les cicloaddicions intermoleculars entre al·lens i diens   

  

 
85 

específic (R = Me, OMe, Ph) condueix als corresponents productes de cicloaddició (4+2) i 

(2+2) (Esquema 3.18).274 

La reacció de cicloaddició amb el substrat isoprè 5 (2-metil-1,3-butadiè) catalitzada per 

diferents complexos va donar lloc als resultats que es mostren a la Taula 3.13.274 El complex de 

platí PtCl2 no es va mostrar actiu, recuperant-se el producte de partida (Taula 3.13 entrada 1). 

Tots els complexos d’or van catalitzar la reacció de cicloaddició, obtenint-se barreja dels dos 

productes de cicloaddició (4+2) i (2+2) (6 i 7). El complex AuCl tot i no ser el més actiu, va 

mostrar-se el més selectiu envers al producte de cicloaddició (4+2) (6). També cal destacar que 

fou necessària una relació de 3 equivalents de diè respecte a la quantitat d’al·lenamida per no 

veure reduït el rendiment de la reacció (Taula 3.13 entrades 3, 7 i 8 amb el complex AuCl). Tot i 

que aquestes reaccions van mostrar una conversió del 100% respecte a l’al·lenamida 

(exceptuant el complex d’Au(III) menys eficient) la suma dels rendiments dels dos productes és 

sempre força inferior, i els millors resultats no superen el 70% de rendiment global. 

Taula 3.13 Resultats experimentals per a la reacció intermolecular entre l’al·lenamida 
4 i l’isoprè 5, catalitzada per diferents complexos.274 

 

Entradaa Cat. (5%) Temps/Temperatura Conversió (%) 6 (%) / 7 (%) 

      1 PtCl2
          24h / t.a 0 -- 

      2 AuCl3          48h / t.a 87 28 / 4 

      3 AuCl          6h / t.a 100 65 / < 2 

      4 Ph3PAuSbF6          0.5h / -15º 100 33 / 19 

      5 (IPr)AuCl/AgSbF6          0.1h / -15º 100 41 / 16 

      6 (ArO)3PAuCl/AgSbF6
b          0.1h / -15º 100 47 / 20 

      7 c AuCl          6h / t.a 100 66 / < 2 

      8 d AuCl          6h / t.a 100 55 / < 2 
aAl·lenamida 4 afegida a una barreja de 6 equivalents de diè 5 i un 5% molar de catalitzador en diclorometà. bAr = 

2,4-di-tertbutilfenil. c 3 equivalents de diè 5. d 2 equivalents de diè 5. 

També es va analitzar la reacció per a diferents diens emprant principalment el complex AuCl 

que s’havia mostrat més selectiu. A l’Esquema 3.19 es mostren alguns dels resultats que es 

varen obtenir. La velocitat i el rendiment d’aquesta reacció es veuen clarament afectats per la 

naturalesa dels substituents en el diè. A més, segons el diè utilitzat la reacció es completament 

regioselectiva envers a l’isòmer Z del producte de cicloaddició (4+2). 
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Esquema 3.19 Resultats experimentals obtinguts per a la reacció entre l’al·lenamida (4) i diferents diens en una 
proporció 1:3, i un 5% de catalitzador AuCl en CH2Cl2.

274 

En front d’aquest conjunt de resultats experimentals es van plantejar les següents qüestions, en 

les que s’ha centrat l’estudi teòric d’aquesta reacció:  

- Quin és el mecanisme per a la formació dels productes de cicloaddició (4+2)? I per 

als productes de cicloaddició (2+2)? 

- Perquè el producte de (4+2) s’obté selectivament o quasi en l’isòmer Z?  

- Quin és l’efecte dels substituents en el diè?  

- Perquè el complex neutre AuCl és més selectiu per al producte (4+2) que els 

catiònics?  

3.4.2 Detalls	computacionals	

El nivell de càlcul emprat per a l’anàlisi d’aquesta reacció és anàleg a l’escollit per a l’estudi de 

la reacció intramolecular:  

- s’ha utilitzar el funcional B3LYP167,168 implementat en el programa Gaussian03.200 

- les optimitzacions s’han realitzat en fase gas amb el conjunt de bases 6-31G(d) pels 

elements del grup principal. 

- l’efecte del solvent (diclorometà, ε = 8.93) es va incloure mitjançant el mètode 

continu CPCM197,198 amb càlculs puntuals en solvent de les geometries optimitzades 

en fase gas, emprant un conjunt de bases més gran (6-311++G(d,p)) per als 

elements del grup principal. 

- els electrons interns de l’àtom d’or s’han descrit amb el pseudopotencial 

LANL2DZ192 i els més externs amb la base doble-ζ associada a aquest potencial 

afegint funcions f de polarització (exponent Pt = 0.093 i Au = 1.050).284 
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- la naturalesa de tots els punts estacionaris de la SEP s’ha confirmat mitjançant el 

càlcul de freqüències que també ha permès determinar els factors entròpics. 

- les energies que es comentaran durant la discussió i que apareixen en totes les 

figures són energies Gibbs en dissolució (Gsolv), que s’han obtingut segons 

l’equació: 

G 	 	 E G 	E  

També s’ha analitzat l’estructura electrònica d’algunes espècies involucrades en els mecanismes 

de reacció mitjançant l’anàlisi NBO amb el programa NBO v3.1288 implementat en el programa 

Gaussian03.  

Durant l’estudi d’aquesta reacció s’han emprat el reactius complets, i només s’ha simplificat el 

lligand del catalitzador de l’espècie activa del complex (IPr)AuCl/AgSbF6, en comptes d’emprar 

l’espècie [Au(IPr)]+ s’ha utilitzat el model [Au(NHC)]+, igual que anteriorment s’havia fet per a 

la reacció intramolecular (Figura 3.1 pàgina 57). 

3.4.3 Mecanisme	per	al	producte	de	cicloaddició	(4+2)	

L’estudi computacional d’aquestes reaccions de cicloaddició s’ha centrat en el cas concret de 

l’al·lenamida (4) i el isoprè (5) catalitzada pel complex AuCl que s’ha mostrat a la Taula 3.13 

En primer lloc es van analitzar els reactius per separat. Per a l’al·lenamida es van obtenir dos 

confórmers segons de la posició relativa del grup èster respecte de l’al·lè (Esquema 3.20). 

L’espècie 4’ amb el grup èster més pròxim a l’al·lè és 3.0 kcal/mol menys estable que l’altre 

confórmer 4. Ambdues espècies s’interconverteixen mitjançant la rotació de l’enllaç C1-N amb 

una barrera d’energia de 5.8 kcal/mol des de 4. 

 
Esquema 3.20 Esquema i energies relatives de Gibbs (ΔGsolv en blau i kcal/mol) per als confórmers 4 i 4’, i barreres 
d’energia per a la seva interconversió (ΔG‡

solv en vermell). 

Per la seva banda, els diens acíclics presenten dues conformacions ben conegudes, la s-trans i la 

s-cis. S’han analitzat l’isoprè 5 i l’1-metoxi-1,3-butadiè 5’, amb el que també s’estudiarà 

aquesta reacció més endavant, Esquema 3.21; en ambdós casos s’ha trobat el confórmer s-trans 

més estable (2.2 i 2.7 kcal/mol, respectivament) i amb una barrera d’interconversió de 6.5 i 6.8 

kcal/mol per a cadascun (Esquema 3.21). Així doncs, els dos confórmers estan en equilibri, tot i 

que aquest està força desplaçat cap al confórmer s-trans. Aquest equilibri desplaçat cap al 
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confórmer s-trans pot explicar perquè és necessari emprar al laboratori més d’un equivalent de 

diè respecte a la quantitat d’al·lenamida, ja que per analogia amb les reaccions de Diels Alder, i 

els resultats obtinguts per al mecanisme de la versió intramolecular, la reacció de cicloaddició 

(4+2) presumiblement només és favorable des de la geometria del confórmer s-cis. Per aquest 

motiu, i com veurem més endavant, l’estudi d’aquesta reacció es va iniciar emprant el diè 

menys estable 5-s-cis. 

 
Esquema 3.21 Esquema i energies relatives de (ΔGsolv en blau i kcal/mol) per als dos confórmers s-trans i s-cis de 5 i 
5’, i barreres d’energia per a la seva interconversió (ΔG‡

solv en vermell). 

La reacció comença amb la coordinació η2 de l’al·lenamida 4 al centre metàl·lic, Esquema 3.22. 

Aquesta coordinació és 1.6 kcal/mol més favorable si té lloc amb el doble enllaç intern de l’al·lè 

(C1-C2). Tot i els nombrosos intents realitzats per trobar una reacció de cicloaddició (4+2) des 

d’aquesta espècie, cap d’ells va resultar exitós. Per contra, i en concordança amb el mecanisme 

proposat per a la versió intramolecular, aquesta espècie pot evolucionar envers al catió al·lil 

metàl·lic amb el carboni central de l’al·lè (C2) coordinat al metall via una interacció de tipus σ. 

Aquesta reorganització és accessible amb una barrera d’energia de 4.2 kcal/mol per formar 

l’intermedi catió al·lil metàl·lic amb el grup amida en syn respecte al catalitzador, que és només 

0.8 kcal/mol menys estable que el seu predecessor (Esquema 3.22). Per contra, el corresponent 

intermedi amb l’amida en anti al catalitzador no es estable, i tots els intents de localitzar-lo en la 

superfície de potencial van retornar a l’espècie η2-coordinada. 

 
Esquema 3.22 Esquema per la interacció de l’al·lenamida 4 i el catalitzador AuCl. Energies relatives de ΔG (en blau, 
kcal/mol) i barrera d’energia (en vermell).  

Un cop determinada la que probablement és l’espècie activa de l’al·lè, aquesta ha 

d’interaccionar amb el diè. Existeixen 8 possibles aproximacions amb el diè si tenim en compte 

les seves dues conformacions s-cis i s-trans, que aquesta pot tenir lloc en “exo” o “endo” (si el 

diè s’aproxima enfrontat al catalitzador o no), i que el diè no és simètric. A l’Esquema 3.23 es 

mostren les quatre aproximacions que conduiran al producte quimio-selectiu que s’observa 

experimentalment 6 (el grup metil en la posició 5 del diè respecte l’al·lenamida). Els 

mecanismes de reacció per a aquestes quatre vies han estat analitzats. 
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Esquema 3.23 Esquema de les diferents aproximacions entre l’espècie catió al·lil metàl·lic i el diè. 

En primer lloc es va analitzar l’aproximació cis/exo ja que com s’ha comentat la conformació s-

cis presenta una estructura més adequada per a la formació del producte de cicloaddició (4+2), i 

en “exo” perquè els antecedents per a la reacció intramolecular havien mostrat que era més 

favorable que la “endo”. A la Figura 3.15 es mostren els perfils de reacció pels mecanismes 

obtinguts per a aquesta aproximació. 

 
Figura 3.15 Perfils d’energia Gibbs en dissolució (ΔGsolv en kcal/mol) per a l’aproximació cis/exo de la reacció entre 
l’al·lenamida 4 i l’isoprè 5 catalitzada pel complex AuCl: en negre el camí de reacció comú, en vermell l’etapa de 
contracció de l’anell que evoluciona cap el producte de cicloaddició (4+2), mentre que en blau, verd i lila etapes de 
migració-1,2 d’hidrogen que condueixen a la formació d’un producte de cicloaddició (4+3).  

En primer lloc es va calcular altre cop la formació del catió al·lil metàl·lic (CE-2) a partir de 

l’espècie η2-coordinada en presència del diè (CE-1); aquest procés requereix superar una 

barrera d’energia de 3.5 kcal/mol (CE-ts1) i l’intermedi resultant CE-2 és 1.4 kcal/mol menys 

estable que CE-1. Les geometries de les espècies involucrades en aquesta reacció es mostren a 

la Figura 3.16. A partir de l’intermedi CE-2, la reacció transcorre via l’atac nucleòfil del diè 

sobre el carboni C3 de l’al·lè que comporta un procés concertat de cicloaddició [4C+3C], anàleg 

a l’obtingut per a la reacció intramolecular. La principal diferència entre aquests dos sistemes és 

que per a la versió intermolecular el procés és molt asincrònic, com ho demostra la geometria de 

l’estat de transició CE-ts2 (d(C3-C4) = 2.186 Å i d(C1-C7) = 2.986 Å, Figura 3.16). Si s’analitza 

visualment la freqüència imaginària, aquesta mostra que el vector amb més pes és clarament el 

que uneix els carbonis C3 i C4 (els carbonis C1 i C7 no es desplacen a través del vector de la 
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freqüència imaginària), indicant que aquesta etapa està governada per la formació d’aquest 

enllaç. Així doncs, l’anàlisi de l’estat de transició suggereix que la formació de l’enllaç C1-C7 

pot ser induïda a posteriori per la càrrega positiva que es genera en el diè, i que forma un catió 

al·lílic terminal poc estabilitzat (C5-C6-C7), que interacciona fàcilment amb la densitat 

electrònica de l’al·lenamida. Probablement per aquest motiu no vam ser capaços de trobar una 

via per la cicloaddició [4C+2C], ja que la preferència entre la formació de l’enllaç C2-C7 o C1-

C7 es selecciona després de la formació de l’enllaç C3-C4 i els intents van conduir sempre a la 

cicloaddició [4C+3C]. 

El procés de cicloaddició [4C+3C] té una barrera d’energia de 6.6 kcal/mol (CE-ts2) i 

l’intermedi CE-3 té una energia relativa de –7.6 kcal/mol (Figura 3.15). Per analitzar la 

regioselectivitat observada al laboratori (grup metil en la posició 5 del diè), es va calcular 

aquesta etapa de cicloaddició modificant la disposició del diè amb el metil en posició 6 respecte 

al catió al·lil metàl·lic (Esquema 3.24). L’estat de transició per a la cicloaddició [4C+3C] 

corresponent a aquesta disposició presenta una barrera d’energia de 6.4 kcal/mol (CE-ts2’). 

Agafant com a referència el zero d’energia CE-1, la barrera global per a aquest procés és de 8.2 

kcal/mol, i per tant 1.6 kcal/mol superior a la disposició inicial (CE-ts2 6.6 kcal/mol). Aquesta 

diferència d’energia no es suficient per indicar la regioselectivitat observada al laboratori, però 

està en la línia dels resultats experimentals. 

 
Esquema 3.24 Esquema de l’etapa de cicloaddició [4C+3C] que condueix a CE-3 i al seu regioisòmer amb el metil 
en la posició 6 respecte l’al·lenamida. Barreres d’energia de Gibbs en dissolució (ΔG‡

solv en kcal/mol). 

L’intermedi heptacíclic CE-3 pot evolucionar com en el cas de la reacció intramolecular, via 

una migració-1,2 d’hidrogen, o via la contracció de l’anell. Hi ha tres possibles migracions 

d’hidrogen que condueixen a la formació dels productes heptacíclics 5 i 5’ (Figura 3.15); no 

obstant les barreres d’energia per a aquests processos són sensiblement superiors (10.2, 11.2, i 

33.3 kcal/mol, CE-ts4, CE-ts4” i CE-ts4’, respectivament) a la barrera d’energia per a la 

contracció de l’anell (CE-ts3, 5.9 kcal/mol), procés que forma el producte de cicloaddició (4+2) 

CE-4. Aquests resultats mostren que el procés de contracció de l’anell està afavorit per la 

presència del grup amida en l’al·lè, doncs aquesta etapa és més favorable per a aquest sistema 

que no pas per al sistema intramolecular catalitzat pel complex AuCl que presentava una barrera 

de 13.1 kcal/mol (CA-ts3’’ Taula 3.6, pàgina 73).  
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Si es compara la distància d’enllaç (C1-N) en les diferents espècies de la Figura 3.16 es pot 

observar que aquesta es modifica constantment oscil·lant entre un valor de 1.326 i 1.455 Å. 

Això indica que durant el camí de reacció el parell lliure del nitrogen pot contribuir a facilitar 

algunes de les etapes de reacció. Un exemple evident és la formació de l’espècie catió al·lil 

metàl·lic CE-ts2, ja que només requereix superar una barrera d’energia de 3.5 kcal/mol (CE-

ts1), en comptes de la barrera de 9.3 kcal/mol trobada per al sistema intramolecular amb aquest 

mateix catalitzador on l’al·lè presentava dos substituents metils en la posició terminal (CA-ts1, 

Taula 3.5, pàgina 67). 

 
Figura 3.16 Geometries d’algunes espècies localitzades per a la reacció en l’aproximació cis/exo entre l’al·lenamida 
4 i l’isoprè 5 catalitzada pel complex AuCl (distàncies en Å i angles en graus). 

Les geometries dels estats de transició per a les diferents migracions-1,2 d’hidrogen mostren, 

igual que per a la reacció intramolecular, uns angles diedres Au-C-C-Hmig pròxims a 90º (90.2, 

91.9 i 85.7º per CE-ts4, CE-ts4’ i CE-ts4’’, respectivament) incloent el cas menys afavorit, que 

per aconseguir-ho distorsiona força la geometria del cicle de 7 membres (CE-ts4’, Figura 3.16). 

El producte de la contracció de l’anell CE-4 és l’isòmer Z (Figura 3.16). Experimentalment 

s’observa una proporció Z:E de 93:7. A l’Esquema 3.25 es mostren els dos isòmers Z-6 i E-6. 
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El doble enllaç (C1-C2) es forma durant l’etapa de contracció de l’anell. La geometria de l’estat 

de transició per a la contracció de l’anell CE-ts3 (Figura 3.16) mostra l’entorn de l’enllaç (C1-

C2) amb els substituents quasi en el mateix pla (diedre Au-C2-C1-N = -3.2º), així doncs, la 

formació d’un o altre isòmer dependrà de la direcció cap a on giri aquest enllaç mentre es formi 

el nou enllaç C2-C7. A partir de l’intermedi CE-3 es va analitzar més a fons aquesta darrera 

etapa, però no es va trobar cap camí que portés a la formació de l’isòmer E-6. Llavors ens vam 

plantejar la possibilitat de que mitjançant el mateix mecanisme de reacció es poguessin formar 

diferents espècies de l’intermedi heptacíclic CE-3, depenent del confórmer inicial de 

l’al·lenamida i els possibles cations al·lil metàl·lic que es puguin generar. 

 
Esquema 3.25 Representació dels dos isòmers Z i E del producte de cicloaddició (4+2) (6) obtingut de la reacció 
entre l’al·lenamida (4) i l’isoprè (5). 

Partint dels dos isòmers de l’al·lenamida (4 i 4’) es van trobar cinc vies que conduïen a quatre 

intermedis heptacíclics diferents. L’esquema general de les cinc vies es mostra a l’Esquema 

3.26. Per l’al·lenamida 4 s’han localitzat dues vies A i B; la via A és la que s’ha comentat 

anteriorment i el seu perfil reacció s’ha representat a la Figura 3.15 . Aquestes dues vies es 

diferencien en la formació del catió al·lil metàl·lic: la via A presenta l’amida i el catalitzador en 

syn (intermedi CE-2), mentre que la via B ho fa en anti. No obstant, com ja s’ha comentat, el 

catió al·lil metàl·lic amb l’amida en anti al catalitzador no és estable, i per això, en presència del 

diè, té lloc una cicloaddició [4C+3C] directa sense passar per aquest tipus d’intermedi (via B). 

Una situació similar es troba partint de l’al·lenamida en la conformació 4’. La geometria 

d’aquesta al·lenamida comporta que quan es forma el catió al·lil metàl·lic amb l’amida en syn al 

catalitzador, el grup èster es trobi pròxim al centre metàl·lic, i per tant que l’al·lenamida no 

sigui completament plana (a diferència del catió al·lil metàl·lic per a la via A). Així, depenent 

de per on s’aproxima el diè, el grup èster pot estar encarat cap a aquest (via C), o a l’altra cara 

del pla format pel catió al·lílic (via D). També s’ha localitzat per l’al·lenamida 4’ el camí amb 

l’amida en anti al catalitzador (via E). D’aquesta manera s’han trobat tres vies, dues de les quals 

evolucionen a l’intermedi heptacíclic sense passar per l’intermedi catió al·lil metàl·lic (vies D i 

E), mentre que l’altra conformació sí que hi passa (via C). 

Analitzant les cinc vies conjuntament, s’observa que les dues vies en què l’amida es troba en 

anti al catalitzador (vies B i E) evolucionen cap a la mateixa espècie heptacíclica, i per tant ens 

resten només 4 intermedis heptacíclics diferents. Per a tots quatre s’ha trobat el procés de 
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contracció de l’anell cap al producte final (4+2), no obstant dos condueixen al producte Z-6 

(vies A i C) mentre que els altres dos al producte E-6 (vies B, D i E). 

 
Esquema 3.26 Esquema de les diferents vies obtingudes per al procés de cicloaddició entre l’al·lenamida, partint de 
les seves dues conformacions 4 i 4’, i l’isoprè 5, catalitzada pel complex AuCl. Energies Gibbs relatives en blau 
(ΔGsolv en kcal/mol) i barreres d’energia en vermell (ΔG‡

solv en kcal/mol).  

A la Figura 3.17 es mostren les geometries dels estats de transició per a la contracció de l’anell i 

el producte (4+2) que s’obté per cada via. L’angle diedre Au-C2-C1-N sembla un paràmetre 

adequat per intentar discriminar entre els dos productes Z i E; el primer té un valor per a aquest 

diedre aproximat a 100º, mentre que per a l’altre és al voltant de -100º (Figura 3.17). L’anàlisi 

de les geometries per a cadascun dels estats de transició mostra una situació diferent per a cada 
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cas. Les vies B i E, comunes per a aquesta etapa, presenten un valor negatiu de l’angle diedre 

Au-C2-C1-N (-156.3º) d’acord amb la formació del producte (4+2)-E. Per la seva banda, les vies 

C i D presenten uns estats de transició amb valors per a aquest angle diedre pròxims a zero 

(13.8º i 0.1º, respectivament). No obstant, en aquests casos l’oxigen del grup èster encara es 

troba pròxim al metall, provocant que aquest s’allunyi de la seva densitat electrònica. D’aquesta 

manera, la posició cap on es troba el grup èster dirigeix quin dels dos isòmers es formarà. En 

relació, el diedre C2-C1-N-Ccarboxilic és de 30.2º i -40.9º per a les vies C i D, que condueixen als 

productes Z i E, respectivament. Per últim, la geometria de l’estat de transició per a la via A 

presenta un diedre Au-C2-C1-N amb valor de -3.2º i l’entorn de l’al·lenamida pla i sense cap 

impediment estructural que pugui limitar el gir de l’enllaç C1-C2; per tant, a diferència de les 

altres vies, en aquest cas la geometria de l’entorn no influeix en el producte resultant. Tot i això, 

la selectivitat envers al producte Z pot ser deguda a que el catalitzador es desplaci cap al costat 

contrari de la formació de l’enllaç C2-C7, i per tant quan es generi l’orbital π del doble enllaç C1-

C2 aquest enllaç girarà en la direcció contraria del catalitzador com per la via C, i adquirirà la 

configuració Z. 

 
Figura 3.17 Geometries dels estats de transició per la contracció de l’anell i dels productes que s’obtenen per 
cadascuna de les diferents vies analitzades per la reacció de cicloaddició entre l’al·lenamida (en la conformació 4 o 
4’) i l’isoprè catalitzada pel complex AuCl en l’aproximació cis/exo (angles en graus). 

A la Taula 3.1 es mostren les barreres d’energia per cadascuna de les vies. La via més favorable 

és l’A, ja que presenta la formació de l’intermedi heptacíclic més accessible que les altres i 

irreversible (formació del catió al·lil metàl·lic i cicloaddició [4C+3C] amb unes barreres 

d’energia de 3.5 i 6.6 kcal/mol respectivament, Taula 3.1). Aquests resultats prediuen la 

formació del producte Z-6, i suggereixen que l’obtenció d’aquest o l’altre isòmer E-6 no depèn 

de l’etapa final de contracció de l’anell, sinó de la conformació inicial de l’al·lenamida i del 

producte de cicloaddició heptacíclic que es forma. Cal esmentar, que un cop determinada que la 

via A és la més favorable, es va assumir un comportament similar per a la resta de reaccions que 



3.4 Estudi mecanístic de les cicloaddicions intermoleculars entre al·lens i diens   

  

 
95 

es van estudiar posteriorment, i només es van analitzar els seus mecanismes a través de 

l’intermedi catió al·lil metàl·lic corresponen a la via A.  

Taula 3.14 Barreres d’energia Gibbs (ΔGsolv en kcal/mol) per a les diferents etapes de cadascuna 
de les cinc vies analitzades en l’aproximació cis/exo de la reacció entre l’al·lenamida (en la 
conformació 4 o 4’) i l’isoprè catalitzada pel complex AuCl. Entre parèntesis es mostren les 
barreres globals per a la cicloaddició [4C+3C] partint des de l’espècie CE-1 corresponent. 

Etapes A B C D E 

CE-ts1 3.5 -- 8.8 -- -- 

CE-ts2 5.2 (6.6) -- 3.3 (11.2) -- -- 

Cicloaddició directa -- 13.8 -- 10.2 13.3 

CE-ts3 5.9 6.1 11.7 12.4 6.1 

Amb el mecanisme per a l’aproximació cis/exo analitzat, es va calcular la reacció a través de 

l’aproximació cis/endo. Inesperadament, quan es va buscar el procés de cicloaddició [4C+3C] a 

través de la interacció entre el catió al·lil metàl·lic i el diè amb la disposició cis/endo, aquesta no 

es va trobar. Per contra, es va trobar la cicloaddició [4C+2C] que condueix directament a 

l’isòmer Z del producte de cicloaddició (4+2). Tots els intents posteriors per trobar la 

corresponent cicloaddició [4C+3C] van ser infructuosos. 

A la Figura 3.18 es mostren les geometries dels estats de transició de les etapes de cicloaddició 

cis/exo i cis/endo, CE-ts2 i CE-ts2-endo. Les seves geometries són força similars, i ambdós 

mostren que la cicloaddició és molt asincrònica, indicant que l’atac nucleòfil té lloc sobre el 

carboni C3 per part de la densitat π de l’enllaç doble C4-C5. Geomètricament l’única diferència 

que pot explicar la preferència per tancar el cicle en el carboni C2 (producte (4+2)) en comptes 

de C1 (producte (4+3)) és la distància entre aquests àtoms i l’àtom C7; a l’estat de transició CE-

ts2 la distància C1-C7 és més curta que la C2-C7 (d(C1-C7) = 2.986 Å i d(C2-C7) = 3.144 Å, 

respectivament) mentre que a CE-ts2-endo és el contrari (d(C1-C7) = 3.419 Å i d(C2-C7) = 3.395 

Å, respectivament).  

 
Figura 3.18 Geometries dels estats de transició de les etapes de cicloaddició [4C+3C] cis/exo i [4C+2C] cis/endo, 
(distàncies en Å).  
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Per altra banda, la cicloaddició [4C+2C] de la via cis/endo (CE-ts2-endo) és 1.7 kcal/mol 

menys favorable que la cicloaddició [4C+3C] de la via cis/exo (CE-ts2). Com que la reacció té 

lloc entre dos fragments inicialment separats, la barrera d’energia es pot dividir en dos 

contribucions, l’energia de distorsió (Edist) i l’energia d’interacció (Eint). La primera és l’energia 

associada a distorsionar la geometria de cada fragment des dels mínim, fins que s’adopta la 

geometria de l’estat de transició, mentre que l’energia d’interacció és l’energia necessària per 

separar els dos fragments mantenint la geometria que tenen en l’estat de transició. La suma 

d’aquestes dues energies (Edist valor positiu i Eint valor negatiu) es correspon a la barrera 

d’energia de l’estat de transició.  

A la pràctica es va calcular l’energia de distorsió (Edist) de cada fragment per separat mitjançant 

la diferència entre l’energia del càlcul puntual amb la geometria del mínim i de l’estat de 

transició. La suma de l’energia de distorsió de cada fragment és l’energia de distorsió total 

(Edist), i si li restem a aquesta energia la barrera d’energia per a cada cas, s’obté l’energia 

d’interacció (Eint). Aquest estudi s’ha realitzat en fase gas i es comentaran energies potencials 

(Egas). Amb aquestes energies Egas, el procés de cicloaddició per a la via cis/exo és 1.9 kcal/mol 

més favorable que la via cis/endo (barreres d’energia de 1.0 i 2.9 kcal/mol per CE-ts2, i CE-

ts2-endo), en comptes de 1.7 kcal/mol en Gsolv. Els resultats d’aquest estudi mostren que per a la 

via cis/endo la Edist és 12.8 kcal/mol i per la via cis/exo 11.0 kcal/mol; a més determina que la 

diferència de 1.8 kcal/mol, es deu bàsicament a una major distorsió en el fragment catió al·lil 

metàl·lic (la Edist per al fragment catió al·lil metàl·lic de la via cis/endo i la cis/exo és de 7.5 i 

6.0 kcal/mol, respectivament). Per altra banda, amb aquests valors de Edist totals, es troba que la 

Eint és quasi la mateixa per a les dues vies (-10.0 i -10.1 kcal/mol, cis/exo i cis/endo), doncs la 

diferència entre les seves barreres d’energia (1.9 kcal/mol) és pràcticament la mateixa que la 

diferència entre les Edist (1.8 kcal/mol). Així doncs, la cicloaddició [4C+3C] de l’aproximació 

cis/exo és més favorable ja que requereix una menor distorsió del fragment catió al·lil metàl·lic. 

En resum, els mecanismes per a les dues vies cis/exo i cis/endo són diferents i competitives, 

però condueixen al mateix isòmer Z del producte de cicloaddició (4+2). 

3.4.4 Mecanisme	per	al	producte	de	cicloaddició	(2+2)	

La formació del producte de cicloaddició (2+2) s’ha trobat a partir del diè en la seva 

conformació més estable s-trans. El perfil de reacció per a l’aproximació trans/exo es mostra en 

la Figura 3.19.  

El mecanisme per a la formació del producte de cicloaddició també comença per la formació del 

catió al·lil metàl·lic (CE-7, estructura plana diedre(N-C1-C2-Au = 8.0º), no obstant, el posterior 

atac nucleòfil del diè condueix a l’espècie acíclica CE-8 via la formació de només l’enllaç C3-

C4. Aquesta etapa té una barrera d’energia de 9.8 kcal/mol (CE-ts7), i l’intermedi CE-8 té una 



3.4 Estudi mecanístic de les cicloaddicions intermoleculars entre al·lens i diens   

  

 
97 

energia relativa de 8.6 kcal/mol (Figura 3.19). L’espècie CE-8 evoluciona mitjançant un estat de 

transició CE-ts11 on la distància entre els carbonis C2 i C5 s’ha reduït a 2.102 Å, que condueix 

al producte de cicloaddició (2+2) en l’isòmer Z (CE-12), vers la formació de l’enllaç C2-C5 i la 

ruptura de l’enllaç C2-Au. Aquesta etapa presenta una barrera de 4.9 kcal/mol (CE-ts11), però 

la barrera global per a la formació del producte (2+2) és de 13.5 kcal/mol (des de l’intermedi 

inicial CE-6, Figura 3.19). A la Figura 3.20 es mostren les geometries de les espècies per a 

aquest camí de reacció. 

 
Figura 3.19 Perfils d’energia Gibbs en dissolució (ΔGsolv en kcal/mol) per a la d’aproximació cis/exo de la reacció 
entre l’al·lenamida 4 i l’isoprè 5 catalitzada pel complex AuCl. En negre el camí de reacció comú pels dos productes, 
en vermell el camí que condueix al producte (4+2) i en blau al producte (2+2). 

L’estructura de l’intermedi CE-8 mostra que els quatre carbonis del diè encara mantenen la 

geometria s-trans (diedre(C4-C5-C6-C7) = 172.2º, pròxim a 180º), i per tant que aquest 

evolucioni via un producte de cicloaddició (4+3) o (4+2) per la formació dels corresponents 

enllaços C1-C7 o C2-C7 està clarament desafavorit. Per això, es va analitzar la possibilitat de que 

CE-8 pogués evolucionar a una espècie amb l’estructura tipus s-cis a través de la rotació de 

l’enllaç C5-C6, com es mostra a l’Esquema 3.27 (ruta A, CE-8-cis). La rotació d’aquest enllaç 

des de l’espècie CE-8 no és accessible, doncs quan es va intentar forçar el sistema, aquest 

sempre va evolucionar via la ruptura de l’enllaç (C3-C4) format en l’etapa d’atac nucleòfil. La 

causa és evident, doncs la geometria de CE-8 mostra la presència d’un catió al·lílic en la posició 

terminal del diè (C5-C6-C7) (d(C5-C6) = 1.430 Å i d(C6-C7) = 1.356 Å per CE-8, Figura 3.20) 

que comporta un important caràcter π a l’enllaç C5-C6 que no permet la seva rotació. A més, 

l’enllaç format en l’etapa anterior C3-C4 té una distància de 1.684 Å més llarga que la d’un 

enllaç simple C-C (normalment al voltant de 1.54 Å) indicant que aquest enllaç és dèbil.  

Tot i això, a partir de CE-8 es va trobar una via alternativa (Esquema 3.27 ruta B), doncs aquest 

pot evolucionar fàcilment via l’estat de transició CE-ts8 (2.8 kcal/mol, Figura 3.19) cap a 

l’intermedi CE-9 on la densitat electrònica del metall interacciona amb el carboni C5 del catió 

al·lílic del diè (d(C5-Au) = 2.238 Å). Aquesta espècie és 5.9 kcal/mol més estable que CE-8 
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indicant que la interacció metall - catió al·lílic estabilitza el sistema. A més, aquesta interacció 

comporta que el catió al·lílic sigui menys conjugat i per tant el caràcter π de l’enllaç C5-C6 

menor, com ho mostren les distàncies d(C5-C6) = 1.430 Å i d(C6-C7) = 1.356 Å per CE-8, i 

d(C5-C6) = 1.475 Å i d(C6-C7) = 1.343 Å per a CE-9. Així, des de l’intermedi CE-9 s’ha trobat 

un estat de transició (CE-ts9, Figura 3.19) per a la rotació de l’enllaç (C5-C6) obtenint-se 

l’espècie CE-10 amb la conformació s-cis del diè (diedre C4-C5-C6-C7 = 4.1º). La geometria de 

CE-ts9 mostra el carboni C5 més a prop del metall (d(C5-Au = 2.189 Å) i l’enllaç C5-C6 més 

allargat que a CE-9 (d(C5-C6 = 1.510 Å), indicant més interacció amb el metall i menys 

conjugació del catió al·lílic; això permet la rotació de l’enllaç C5-C6 com ho demostra el valor 

de l’angle diedre C4-C5-C6-C7 = 68.4º. Aquest procés és accessible amb una barrera d’energia de 

7.2 kcal/mol (CE-ts9, Figura 3.19). Finalment, aquest intermedi CE-10 amb la geometria tipus 

s-cis evoluciona cap a la formació del producte (4+2) CE-11 a través de l’estat de transició CE-

ts10 on el carboni C5 es separa de metall (d(C5-Au = 3.167 Å), mentre que els carbonis C2 i C7 

s’aproximen lleugerament (d(C2-C7 = 3.278 Å). Aquest darrer procés té una barrera d’energia de 

8.0 kcal/mol, i el producte CE-11 és molt estable (-33.0 kcal/mol, Figura 3.19). 

 
Esquema 3.27 Formació del producte de cicloaddició (4+2) a partir de l’intermedi CE-8. La ruta A és la hipòtesi 
inicial no localitzada en la superfície de potencial, i la ruta B la que s’ha trobat. 

Així doncs, amb la conformació del diè s-trans s’han trobat dos mecanismes de reacció que 

condueixen als dos isòmers Z dels productes de cicloaddició (4+2) i (2+2) que es corresponen 

als productes observats al laboratori (6 i 7); A més, els resultats d’aquest estudi indiquen que els 

dos camins de reacció divergeixen a partir d’un mateix intermedi que presenta un catió al·lílic 

en el diè (CE-8), i que la formació del producte (4+2) (6) és més accessible (CE-ts8 barrera 

d’energia 11.4 kcal/mol), tot i que l’obtenció del producte (2+2) (7) és competitiva (CE-ts11 

barrera d’energia 13.5 kcal/mol). 
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Figura 3.20 Geometries de les espècies involucrades en el mecanisme de reacció per a la via trans/exo entre 
l’al·lenamida 4 i l’isoprè 5 catalitzada pel complex AuCl (distàncies en Å i angles en graus). 

A continuació es va repetir l’estudi per a l’aproximació trans/endo (Esquema 3.23), i es va 

trobar un mecanisme similar al de la via trans/exo: formació del catió al·lil metàl·lic, atac 

nucleòfil generant l’espècie catió al·lílic en el diè, i divergència en dues vies que condueixen a 

la formació dels dos productes de cicloaddició (4+2) i (2+2) via la formació dels corresponents 

enllaços C2-C5 i C2-C7. En aquest cas però, la diferència entre les dues vies és més marcada, i els 

resultats indiquen la formació només del producte de cicloaddició (4+2). Concretament, la 
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diferència d’energia entre les dues vies és de 4.7 kcal/mol; la formació del producte (4+2) 

requereix superar una barrera d’energia global de 8.9 kcal/mol, mentre que per al producte 

(2+2) és de 13.6 kcal/mol. 

Com que les quatre aproximacions són del mateix sistema (al·lenamida + isoprè + AuCl), els 

seus perfils de reacció es poden referenciar a una mateixa espècie. S’ha agafat com a referència 

l’espècie inicial CE-6 de l’aproximació trans/exo ja que és la més estable; a la Taula 3.15 es 

mostren les barreres d’energia que s’obtenen de les etapes determinants per a cadascun dels 

mecanismes trobats.  

El mecanisme de reacció per la via cis/exo presenta la barrera d’energia més baixa, tot i que 

amb un mateix zero de referència, les barreres d’energies presenten un valors més pròxims. Així 

doncs, aquests resultats indiquen que el producte de cicloaddició (4+2) 6 és el majoritari i s’obté 

principalment de l‘aproximació cis/exo, tot i que les altres vies són competitives, mentre que el 

producte de cicloaddició (2+2) 7 es formarà en poca proporció i només per la via trans/exo.  

Taula 3.15 Barreres d’energia de Gibbs (ΔG‡
solv en kcal/mol) referenciades a la mateixa 

espècie CE-6, per a les etapes determinants de les quatre aproximacions analitzades per la 
reacció de cicloaddició (4+2) i (2+2) de l’al·lenamida 4 i l’isoprè catalitzades per AuCl. 

Aproximació (4+2) (2+2) 

cis/exo 9.9 -- 

cis/endo 11.6 -- 

trans/exo 11.4 13.5 

trans/endo 11.3 16.0 

Un cop analitzats aquests mecanismes de reacció, es van realitzar alguns experiments al 

laboratori. En concret, es va afegir un agent oxidant al medi de reacció (anàleg al fet per la 

reacció intramolecular però emprant un N-òxid piridina, Esquema 3.15 pàgina 67), que va 

permetre detectar la cetona heptacíclica com a producte de reacció (Esquema 3.28). Així doncs, 

aquest experiment reafirma el mecanisme a través de la cicloaddició [4C+3C] proposada per la 

via cis/exo. 

 
Esquema 3.28 Experiment dut a terme al laboratori, afegint un agent oxidant a la reacció entre l’al·lenamida (4) i 
l’isoprè (5) on es detecta la formació de la cetona heptacíclica. 
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En resum, per a la reacció entre l’al·lenamida (4) i l’isoprè (5) s’han trobat tres mecanismes de 

reacció diferents per a la formació del producte de cicloaddició (4+2) segons l’aproximació 

entre els dos reactius: (I) per a la via cis/exo s’ha trobat un mecanisme anàleg a l’obtingut per a 

la reacció de cicloaddició intramolecular (4+2), formació del catió al·lil metàl·lic en l’al·lè, 

cicloaddició [4C+3C] i contracció de l’anell; (II) per a la via cis/endo el mecanisme transcorre 

en dues etapes, formació del catió al·lil metàl·lic i cicloaddició [4C+2C]; i (III) per a les vies 

amb el diè s-trans (trans/exo i trans/endo) la reacció evoluciona a través d’un mecanisme de 

ciclació per etapes, entre les que el diè adopta l’estructura s-cis que permet la formació del cicle 

de sis membres.  

Per a aquesta reacció també s’ha trobat un mecanisme per etapes per a la formació del producte 

de cicloaddició (2+2) partint del diè en la conformació s-trans (vies trans/exo i trans/endo): 

aquest mecanisme (IV) també és per etapes, i comparteix el mateix inici per a la formació del 

primer enllaç de carboni que el mecanisme (III), però a continuació es forma el cicle de quatre 

membres, sense que el diè adopti l’estructura s-cis. 

3.4.5 Efectes	dels	substituents	en	el	diè	

Els resultats experimentals, que es recullen a l’Esquema 3.19 de la pàgina 86, mostren que el 

rendiment i la velocitat d’aquest tipus de reaccions varia considerablement en funció de la 

naturalesa dels substituents del diè. Per analitzar aquesta dependència es va realitzar l’estudi del 

mecanisme de reacció per a l’1-metoxi-1,3-butadiè (5’), per a la via cis/exo. A l’Esquema 3.29 

es recullen els resultats que es van obtenir. 

 
Esquema 3.29 Resultats obtinguts per la reacció entre l’al·lenamida i el substrat 1-metoxi-1,3-butadiè. Valors 
d’energies de Gibbs (ΔGsolv en kcal/mol), en blau les energies relatives dels intermedis, i en vermell les barreres 
d’energia dels estats de transició. 

El mecanisme comença via la formació de l’espècie catió al·lil metàl·lic CE-M-2. L’atac 

nucleòfil posterior té lloc des del carboni terminal del diè, i es forma un nou enllaç C-C (CE-M-
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3) però sense que tingui lloc de manera concertada el procés de cicloaddició [4C+3C] ni el 

[4C+2C] obtinguts amb el sistema de l’isoprè per a les vies cis/exo i cis/endo. Aquest procés és 

assequible amb una barrera d’energia de 2.3 kcal/mol (CE-M-ts2), i l’intermedi CE-M-3 amb 

l’enllaç C3-C4 format (d(C3-C4) = 1.598 Å) destaca per la seva estabilitat amb una energia 

relativa de -7.2 kcal/mol. Com es mostra a l’Esquema 3.29 aquest intermedi pot evolucionar via 

un procés de ciclació mitjançant tres camins de reacció diferents segons quin carboni del diè 

reaccioni amb quin de l’al·lè (C5-C2, C7-C2 o C7-C1), formant-se els productes de cicloaddició 

(2+2), (4+2) o (4+3), respectivament. Les barreres d’energia per a aquestes vies són: 12.4 

kcal/mol (CE-M-ts4), 8.2 kcal/mol (CE-M-ts3) i 11.7 kcal/mol (CE-M-ts5), per tant la 

formació del producte de cicloaddició (4+2) és la més favorable. 

Així doncs, aquests resultats indiquen que el producte de cicloaddició (4+2) amb el substrat 1-

metoxi-1,3-butadiè s’arriba via un mecanisme de ciclació per etapes, sense passar per la 

formació de cap espècie heptacíclica. En consonància, quan al laboratori es va repetir 

l’experiment amb l’agent oxidant al medi de reacció, no es va detectar la cetona heptacíclica 

corresponent, i en el seu lloc es van poder aïllar dues espècies acícliques (Esquema 3.30), que 

només presenten la formació de l’enllaç C3-C4 entre l’al·lè i el diè, com l’intermedi CE-M-3 

(Esquema 3.29). 

 
Esquema 3.30 Experiment dut a terme al laboratori, afegint un agent oxidant a la reacció del 1-metoxi-1,3-butadiè on 
es detecta la formació de la cetona heptacíclica. 

També es va realitzar l’estudi del mecanisme d’aquesta reacció amb el diè disubstituït 1-fenil-2-

metil-1,2-butàdiè (5’’) per a les aproximacions cis/exo i cis/endo. A la Figura 3.21 es mostren 

conjuntament els dos perfils d’energia. Per a les dues aproximacions s’ha trobat un mecanisme 

anàleg al presentat per al substrat diè amb el grup metoxi (5’): formació del catió al·lil metàl·lic, 

atac nucleòfil del diè en la posició terminal del al·lè, i ciclació formant el producte de 

cicloaddició (4+2). Per a la via cis/endo s’ha trobat una espècie inicial 2.5 kcal/mol més baixa 

en energia (Figura 3.21), i es pren com a zero d’energia. Els resultats mostren que la via cis/exo 

és més accessible amb una barrera d’energia per a l’atac nucleòfil sobre el catió al·lil metàl·lic 

de 5.6 kcal/mol (CE-Ph-ts2) en front de les 8.4 kcal/mol que presenta la via cis/endo (CE-Ph-

ts2-endo). 

 A la Figura 3.22 es recullen les geometries de les espècies involucrades en l’etapa d’atac 

nucleòfil per a la via cis/exo dels sistemes amb els substrats 5’ i 5’’. La geometria d’aquestes 

espècies mostra que les distàncies d’enllaç C7-O o C7-CPh en cada sistema es veuen reduïdes 

durant aquest procés. Això suggereix que els substituents metoxi i fenil en el diè participen en 

l’estabilització del catió al·lílic que es genera durant aquesta etapa via un efecte de conjugació. 
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Per altra banda, les geometries de les espècies CE-M-3 i CE-Ph-3 també suggereixen que els 

substituents en la posició C7 del diè aporten una major repulsió estèrica en front d’un procés de 

cicloaddició ja que es troben enfrontats amb el cicle de l’al·lenamida. Així doncs, el mecanisme 

per etapes es veu afavorit per a aquests substrats ja que els seus substituents metoxi o fenil 

estabilitzen al catió al·lílic que es genera en el diè per efectes ressonants, i per un major 

impediment estèric que perjudica un procés concertat alternatiu. 

 
Figura 3.21 Perfils d’energia Gibbs en dissolució (ΔGsolv en kcal/mol) de les aproximacions cis/exo (perfil vermell i 
estructures esquemàtiques) i cis/endo (perfil blau) per a la reacció amb el substrat 1-fenil-2-metil-1,2-butàdiè (5’’).  

 
Figura 3.22 Geometries dels intermedis catió al·lil metàl·lic i catió al·lil en el diè per a les reaccions analitzades amb 
el diens 5’ i 5’’ (distàncies en Å). 
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En resum, els resultats obtinguts indiquen que aquest tipus de reaccions de cicloaddició (4+2) 

entre una al·lenamida i un diè en la seva conformació s-cis evoluciona a través de dos 

mecanismes diferents en funció dels substituents del diè, una cicloaddició concertada o per 

etapes. La cicloaddició per etapes està afavorida per substituents electrodonadors que faciliten 

l’estabilitat de l’intermedi catió al·lílic, i per grups voluminosos en la posició 7 del diè que 

augmenten els impediments estèrics. 

3.4.6 Efectes	del	lligand	unit	al	centre	metàl·lic	

Per veure l’efecte que té el lligand del catalitzador en el mecanisme d’aquest tipus de 

cicloaddicions s’ha analitzat la reacció entre l’isoprè i l’al·lenamida catalitzada pel complex 

[Au(NHC)]+ (model de l’espècie activa [Au(IPr)]+). L’anàlisi de la superfície de potencial per a 

aquest sistema va revelar uns mecanismes similars als trobats per al catalitzador AuCl, però amb 

algunes diferències destacables. 

Per a les vies cis/exo i cis/endo s’ha trobat un mecanisme a través d’una cicloaddició [4C+2C] 

directe. Per a cap de les dues vies es va poder trobar l’etapa de cicloaddició [4C+3C]. Així 

doncs, per a la via cis/endo s’ha trobat el mateix mecanisme per als dos catalitzadors, però per la 

via cis/exo no, (amb AuCl el mecanisme transcorre vers la cicloaddició [4C+3C] i la contracció 

de l’anell, Figura 3.15 pàgina 89). A l’Esquema 3.31 es mostren els resultats obtinguts per a la 

via cis/exo d’aquesta reacció (energies relatives dels mínims, i barreres d’energia dels estats de 

transició). Per aquest camí de reacció s’han trobat unes barreres d’energia considerablement 

baixes, fet que concorda en que la reacció al laboratori tingui lloc a -15ºC. 

 
Esquema 3.31 Resultats obtinguts per la reacció catalitzada pel complex [Au(NHC)]+ (L= (NHC) = 1,3-dimetil-
imidazole-2-ylidè). Valors d’energies Gibbs (ΔGsolv en kcal/mol), en blau les energies relatives dels intermedis, i en 
vermell les barreres d’energia dels estats de transició. 

A la Figura 3.23 es mostren les geometries dels estats de transició per a la via cis/exo de les 

etapes de cicloaddició dels dos complexos, CE-ts2 per a AuCl i CE-ts2-E per a [Au(NHC)]+. 

Ambdues espècies presenten unes estructures i distàncies d’enllaç molt similars, amb el carboni 

C7 del diè més pròxim al carboni C1 de l’al·lè que al C2. Per tant, les geometries dels estats de 

transició no mostren cap indici que es pugui relacionar amb aquesta diferent regioselectivitat. A 

més, les barreres d’energia també són similars, 5.2 kcal/mol per a CE-ts2 (cicloaddició 

[4C+3C] amb AuCl), i 6.2 kcal/mol per a CE-ts2-E (cicloaddició [4C+2C] amb [Au(NHC)]+).  
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Malgrat que s’ha realitzat l’anàlisi NBO d’aquestes dues espècies, i dels mínims que les 

precedeixen, tampoc s’ha trobat cap factor que suggereixi el perquè de la diferent reactivitat. 

Una possible causa de que els dos estats de transició siguin tant semblants, però que en canvi 

condueixin a productes de cicloaddició diferents, és que el procés és molt asincrònic. Com s’ha 

comentat anteriorment per al sistema AuCl, el vector de la freqüència imaginària d’aquests 

estats de transició es centra exclusivament en la formació de l’enllaç de carboni C3-C4 de l’atac 

nucleòfil. Això permet suposar que el segon enllaç de carboni es forma a conseqüència dels 

canvis electrònics que tenen lloc en l’al·lè i el diè un cop s’ha format aquest primer enllaç (per 

exemple el diè esdevé un catió al·lílic). A més, la formació del segon enllaç de carboni té lloc 

via la interacció de la densitat electrònica π de l’enllaç C1-C2 amb el carboni C7 del diè, i per tant 

és fàcil entendre que un petit canvi en la interacció del catalitzador amb C2, provocat pels 

efectes del lligand, pugui dirigir amb quin d’aquests dos carbonis (C1 o C2) es formi l’enllaç.  

 
Figura 3.23 Geometries dels estats de transició per les etapes de cicloaddició [4C+3C] amb el catalitzador AuCl 
(CE-ts2) i [4C+2C] pel catalitzador [Au(NHC)]+ (CE-ts2-E) (distàncies en Å i angles en graus).  

Per analitzar aquest mecanisme de reacció al laboratori, l’experiment d’afegir un agent oxidant a 

la reacció que ja s’havia realitzat anteriorment per al sistema amb el complex AuCl (Esquema 

3.28, pàgina 100), es va repetir emprant el catalitzador (IPr)AuCl/AgSbF6. A diferència de 

llavors, amb aquest altre catalitzador es va detectar la formació de la cetona corresponent a 

l’oxidació de l’intermedi heptacíclic, suggerint que la reacció no transcorre per una etapa de 

cicloaddició [4C+3C], el que concorda amb els resultats teòrics.  

També es va realitzar l’estudi teòric d’aquesta reacció catalitzada pel complex [Au(NHC)]+ 

partint del diè s-trans, a través de l’aproximació trans/exo. Es van trobar els mecanismes de 

reacció per a la formació dels productes de cicloaddició (4+2) i (2+2); a la Figura 3.24 es 

mostren els seus perfils de reacció, i a la Figura 3.25 les geometries d’una selecció de les 

espècies involucrades. 
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Aquests mecanismes són anàlegs als proposats pel sistema amb el complex AuCl. En primer 

lloc s’ha de formar l’espècie catió al·lil metàl·lic (CE-5-E), que evoluciona via l’atac del 

carboni terminal C4 del diè formant-se l’enllaç C3-C4 i el catió al·lílic en el diè (CE-6-E). 

Aquest procés presenta una barrera d’energia de 12.2 kcal/mol (CE-ts5-E), i l’espècie CE-6-E 

una energia relativa respecte als reactius de 11.8 kcal/mol (Figura 3.24). El mecanisme 

prossegueix via diferents conformacions de l’intermedi CE-6-E amb la unitat catió al·lílica (C5-

C6-C7) més pròxima al centre metàl·lic, espècies CE-7-E i CE-8-E (d(C5-Au = 3.935 Å i d(C5-

Au) = 3.755 Å, respectivament, Figura 3.25). No obstant, les distàncies C5-Au en aquestes 

espècies encara són majors que per l’intermedi anàleg del sistema catalitzat pel complex AuCl 

(CE-9, d(C5-Au = 2.238 Å, Figura 3.20, pàgina 99); això indica que la interacció entre el catió 

al·lílic i el centre metàl·lic és més dèbil pel sistema [Au(NHC)]+ que pel sistema AuCl. Aquest 

fet es veu reflectit en l’estabilització relativa d’aquestes espècies amb el catió al·lílic pròxim al 

centre metàl·lic: per al sistema AuCl la diferència d’energia és major, l’intermedi CE-9 és 5.9 

kcal/mol més estable que el seu predecessor CE-8 (Figura 3.19, pàgina 97), mentre que 

l’intermedi CE-8-E és només 1.7 kcal/mol més estable que CE-6-E. 

 
Figura 3.24 Perfils d’energia Gibbs en dissolució (ΔGsolv en kcal/mol) de l’aproximacions trans/exo (perfil vermell i 
estructures esquemàtiques) i cis/endo (perfil blau) per a la reacció entre l’al·lenamida 4 i l’isoprè catalitzada pel 
complex [Au(NHC)]+. En negre les etapes comunes pels dos productes de reacció, en vermell el camí que condueix al 
producte de cicloaddició (4+2) i en blau al (2+2). 

L’espècie CE-8-E és el punt de divergència entre els dos camins de reacció que donen lloc als 

productes de ciclació (4+2) i (2+2). El producte (2+2) s’obté mitjançant la formació de l’enllaç 

(C2-C5) a través de l’estat de transició CE-ts11-E que presenta una barrera d’energia de 4.4 

kcal/mol (Figura 3.24). Per arribar al producte (4+2), igual que amb el complex AuCl, 

l’intermedi CE-8-E (diè s-trans, diedre C4-C5-C6-C7 = 174.9º) ha d’evolucionar mitjançant la 

rotació de l’enllaç (C5-C6) cap a l’intermedi CE-9-E que presenta l’estructura s-cis en el diè 

diedre C4-C5-C6-C7 = 3.4º). Tot i que s’ha trobat un estat de transició per a aquest procés, amb el 

complex catiònic aquest presenta una barrera d’energia de 9.8 kcal/mol (CE-ts8-E, Figura 

3.24), mentre que pel complex neutre AuCl era de 7.2 kcal/mol (Figura 3.19, pàgina 97). Això 

es degut a la menor interacció metall-C5 amb el complex [Au(NHC)]+ que amb el AuCl, que 
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comporta que el catió al·lílic a CE-8-E sigui més conjugat, i per tant l’enllaç (C5-C6) té més 

caràcter π (d(C5-C6) = 1.430 Å), i la seva rotació és menys accessible. Un cop format aquest 

intermedi amb l’estructura s-cis en el catió al·lílic del diè (CE-9-E), la formació del producte de 

cicloaddició (4+2) està molt afavorida ja que presenta una estabilitzat relativa de -33.1 kcal/mol 

(CE-10-E), i una barrera d’energia de 0.9 kcal/mol (CE-ts9-E). 

 
Figura 3.25 Geometries d’algunes de les espècies involucrades en els mecanisme de reacció per a la via trans/exo 
entre l’al·lenamida 4 i l’isoprè 5 catalitzada pel complex [Au(NHC)]+ (distàncies en Å i angles en graus). 
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La visió global sobre els perfils de reacció (Figura 3.24) per a la formació de cada producte de 

cicloaddició mostra que el catalitzador [Au(NHC)]+ amb el diè s-trans afavoreix la formació del 

producte de cicloaddició (2+2) en front del (4+2), ja que presenten unes barreres de reacció de 

14.5 i 19.9 kcal/mol, respectivament (CE-ts11-E i CE-ts8-E). 

A la Taula 3.16 es mostren les barreres d’energia per a l’etapa determinant dels mecanismes que 

s’han trobat per a la reacció entre l’isoprè i l’al·lenamida catalitzada per cadascun dels 

complexos analitzats. Si es comparen les barreres d’energia entre els dos complexos s’observa 

que les diferencies són d’1 a 2 kcal/mol en favor del catalitzador AuCl, excepte per a la 

formació del producte (4+2) via l’aproximació trans/exo, amb una diferència, també a favor del 

complex AuCl, de 8.5 kcal/mol. Així doncs els resultats que s’han obtingut preveuen que 

aquesta reacció és més ràpida amb el complex AuCl, però experimentalment s’ha observat el 

contrari. Per altra banda, el complex AuCl afavoreix la formació del producte de cicloaddició 

(4+2) per a totes les vies analitzades, mentre que amb el complex [Au(NHC)]+ la formació del 

producte (2+2) està afavorida quan es parteix del confórmer s-trans diè; per tant, aquests 

resultats estan en consonància amb les observacions al laboratori, que mostren que el complex 

neutre AuCl és més selectiu que el complex catiònic [Au(NHC)]+ envers al producte de 

cicloaddició (4+2) (Taula 3.13 pàgina 85). 

Taula 3.16 Barreres d’energia de ΔG (kcal/mol) de les etapes determinants per a 
cada camí de reacció emprant el complex [Au(NHC)]+ i AuCl referenciades a 

l’espècie inicial de la via trans/exo de cada sistema. 

Aproximació [Au(NHC)]+ AuCl 

 (4+2) (2+2) (4+2) (2+2) 

cis/exo 11.2 -- 9.9 -- 

cis/endo 13.3 -- 11.6 -- 

trans/exo 19.9 14.5 11.4 13.5 

La visió global dels resultats obtinguts de l’estudi per a aquestes reaccions de cicloaddició 

intermolecular entre una al·lenamida i un diè permet concloure l’existència de diversos 

mecanisme de reacció segons els substituents en el diè i la naturalesa del lligand del complex. 

S’han trobat els següents mecanismes de reacció que comparteixen l’etapa inicial de formació 

del catió al·lílic en l’al·lè: cicloaddició [4C+3C] / contracció de l’anell (producte (4+2)); 

cicloaddició [4C+2C] (producte (4+2)); cicloaddició per etapes a través d’un intermedi catió 

al·lílic en el diè que pot conduir a la formació del producte de cicloaddició (4+2) o (2+2). 

Wang, Goeke i col·laboradors, mitjançant l’estudi teòric DFT (B3LYP) de la reacció de 

cicloaddició (4+2) entre el 1-metoxial·lè o el 3,3-dimetilal·lè i el 1,3-butadiè, catalitzada pel 

complex [AuPMe3]
+, van concloure que els substituents en l’al·lè també afecten a aquest tipus 

de reaccions (Esquema 3.10 b, pàgina 53).276 Per als sistemes amb cadascun dels al·lens i el diè 
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en la conformació s-cis van trobar un mecanisme de cicloaddició [4C+2C], anàleg al presentat 

per nosaltres. Els seus resultats mostren que aquets procés és clarament menys accessible amb el 

3,3-dimetilal·lè. Els autors atribueixen aquest fet a la menor capacitat electrodonadora dels 

metils en front d’un metoxi. A més, amb el metoxial·lè també van trobar un mecanisme per 

etapes (que no descriuen en el text), tot i que menys favorable que el concertat, i senyalen que 

no van trobar el mecanisme via la cicloaddició [4C+3C] /contracció de l’anell. D’acord amb 

aquests resultats teòrics, quan van realitzar l’experiment per atrapar el suposat intermedi 

heptacíclic de la cicloaddició [4C+3C] amb difenilsulfòxid, no van detectar la cetona 

corresponent. Destacar que anteriorment s’ha comentat (Esquema 3.28 pàgina 100) que en un 

experiment semblant, el grup de Mascareñas si que han detectat l’espècie cetònica per al sistema 

de l’isoprè i el catalitzador AuCl. 

3.5 Conclusions	de	l’estudi	de	cicloaddicions	entre	al·lens	i	diens	

L’estudi teòric de les reaccions de cicloaddició entre al·lens i diens catalitzades per complexos 

d’or ha permès proposar diferents mecanismes per als sistemes intra- i intermoleculars, i 

analitzar l’efecte que tenen sobre aquests, la naturalesa dels lligands del catalitzador i dels 

substituents en els enllaços múltiples C-C dels reactius. 

Per a la reacció intramolecular s’han determinat els mecanismes per a la formació dels 

productes de cicloaddició (4+3) i (4+2) (Esquema 3.32). Ambdós comparteixen les dues 

primeres etapes de reacció (formació del catió al·lil metàl·lic i cicloaddició [4C+3C]) que 

condueixen a la formació de l’espècie heptacíclica CA-3; aquesta evoluciona via la migració-

1,2 d’un hidrogen cap el producte (4+3) o via la contracció de l’anell cap al producte (4+2). A 

l’Esquema 3.32 es mostra el cicle catalític de la reacció per al substrat 1’, que evoluciona vers 

als productes 2’ i/o 3’ depenent del catalitzador M.  

L’anàlisi mecanístic realitzat per a un conjunt de complexos d’or i el de platí PtCl2 indica que el 

procés de formació del catió al·lil metàl·lic és força dependent de la naturalesa del catalitzador, 

sent més favorable com més electro-atraient és el complex. L’etapa de la cicloaddició [4C+3C] 

presenta unes barreres d’energia similars per a tots els catalitzadors, tot i que per a alguns el 

procés és força sincrònic mentre que per a d’altres no. La determinació de les barreres d’energia 

per a les dues etapes competitives que donen lloc als diferents productes ha permès identificar 

que en general la migració-1,2 d’hidrogen està més afavorida (producte (4+3)). La contracció de 

l’anell (producte (4+2)) és competitiva només per a certs complexos d’or(I) catiònics amb 

lligands especialment electro-atraients. Globalment, els perfils de reacció per a cada catalitzador 

mostren que els complexos d’or(I) catiònics són els més eficients per a aquestes reaccions de 

cicloaddició. 
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Esquema 3.32 Cicle catalític general per a la reacció intramolecular entre un al·lè i un diè catalitzada per complexos 
d’or o platí, exemple pel substrat 1’ per generar els productes de cicloaddició (4+3) i (4+2) 2’ i 3’.  

Mitjançant l’anàlisi de poblacions NBO s’ha posat de manifest una naturalesa força diferent de 

l’espècie heptacíclica CA-3 pel complex de platí PtCl2 i pels catalitzadors d’or. El complex de 

platí és descrit com un carbè mitjançant una eficient retrodonació per part del centre metàl·lic, 

mentre que els diversos complexos d’or analitzats es descriuen com una espècie carbocatiònica 

amb un cert grau de retrodonació en funció de la naturalesa dels seus lligands. Els complexos 

analitzats es poden ordenar segons el grau de retrodonació que presenten: PtCl2 > AuCl > 

[Au(NHC)]+ > [AuPH3]
+ > [AuP(OMe)3]

+.  

Una anàlisi exhaustiva centrada en l’enllaç C2-M de l’espècie heptacíclica CA-3 ha permès 

determinar que la preferència entre les dues vies competitives (migració hidrogen versus 

contracció anell) està relacionada amb la capacitat de retrodonació de cada catalitzador. A 

menys retrodonació, el carboni unit al metall (C2) presenta un major caràcter de carbocatió i 

l’energia relativa de l’espècie CA-3 és més elevada (menor estabilitat). L’anàlisi NBO mostra 

que la densitat de càrrega positiva en el carboni C2 desestabilitza tot el cicle de 7 membres i 

especialment els enllaços adjacents (C1-C7) i (C3-C4) que li cedeixen densitat electrònica. 

Aquest fet afavoreix el procés de contracció de l’anell ja que aquesta etapa requereix el 

trencament de l’enllaç C1-C7, i en conseqüència, aquest procés esdevé competitiu a la migració-

1,2 d’hidrogen per als complexos [AuPH3]
+ i [AuP(OMe)3]

+. Tot i això, la migració-1,2 

d’hidrogen també és més accessible pels complexos amb una menor capacitat de retrodonació 

(complexos d’or(I) catiònics < complexos d’or(I) neutres < complex PtCl2) degut a la menor 

estabilitat de l’intermedi CA-3.  

Per altra banda, l’estudi teòric mostra que és important tenir en compte els efectes del dissolvent 

i de l’entropia a l’hora de calcular les energies en aquest tipus de reaccions (amb espècies 
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carregades o amb separació de càrregues, i on es formen estructures cícliques), doncs les 

barreres d’energia es veuen notablement afectades. 

L’estudi de la reacció amb substrats que presenten diferents substituents en la posició terminal 

de l’al·lè mostra una marcada dependència durant l’etapa de formació del catió al·lil metàl·lic 

(especialment per al complex de platí PtCl2), que sovint afecta energèticament a l’etapa de 

cicloaddició [4C+3C]. Els substituents en l’al·lè afecten a la capacitat per estabilitzar la densitat 

de càrrega positiva que es genera sobre si mateix durant la formació del catió al·lil metàl·lic; per 

exemple, a menor nombre de metils en la posició terminal (dos, un o cap) menor és l’estabilitat 

del catió al·lil metàl·lic i major la barrera d’energia de la seva formació. En relació amb aquesta 

dependència, per a alguns sistemes s’ha trobat una cicloaddició [4C+3C] sense passar per 

l’intermedi catió al·lil metàl·lic. Per a la reacció catalitzada pel complex de platí del substrat 

sense substituents en l’al·lè s’ha proposat un mecanisme alternatiu per a la formació del 

producte de cicloaddició (4+2), sense passar per la formació del catió al·lil metàl·lic. Aquest 

mecanisme es correspon a una cicloaddició per etapes a través d’un procés d’addició oxidant / 

eliminació reductiva i un intermedi metal·lacíclic de Pt(IV). S’ha trobat un mecanisme similar a 

aquest per a l’anàlisi del sistema amb el substrat dimetilat i el complex [AuP(OMe)3]
+; no 

obstant, amb aquest complex d’or, l’intermedi metal·lacíclic és l’espècie més inestable del perfil 

de reacció, mentre que amb el complex de platí és la més estable. L’anàlisi estructural i 

electrònic de les espècies metal·lacícliques dels dos sistemes revela un comportament diferent: 

el complex de platí té més accessible els electrons del centre metàl·lic i evoluciona vers un 

procés d’addició oxidant formant un enllaç C-Pt, mentre que en l’espècie amb el complex d’or 

el metal·lacicle es forma via una interacció electroestàtica entre el núvol electrònic del metall i 

la densitat positiva del substrat. 

Per a la versió intermolecular s’han analitzat els mecanismes de reacció entre l’al·lenamida 4 i 

diferents diens acíclics per a la formació de productes de cicloaddició (4+2) i (2+2) en presència 

de complexos d’or(I). A l’Esquema 3.33 es recullen la majoria dels resultats obtinguts sobre els 

corresponents cicles catalítics per a aquests sistemes. Els diferents camins de reacció s’inicien 

com a la versió intramolecular, amb la formació del catió al·lil metàl·lic en l’al·lè que rebrà 

l’atac nucleòfil del diè. L’atac nucleòfil pot tenir lloc a través de quatre vies diferents segons la 

conformació del diè (s-cis o s-trans) i la disposició relativa entre els dos reactius (exo o endo); 

s’han trobat diferents camins de reacció en funció de la via analitzada, la naturalesa dels 

substituents del diè, i del lligand del catalitzador. 

Per a la reacció entre el diè s-cis i el catió al·lil metàl·lic s’han estudiat tres mecanismes de 

reacció que condueixen al producte de cicloaddició (4+2): (1) cicloaddició [4C+3C] i contracció 

de l’anell (es correspon al mecanisme presentat per a la versió intramolecular), (2) cicloaddició 

[4C+2C], (3) ciclació per etapes (entremig de la formació del cicle de sis membres es localitza 

un intermedi que presenta un catió al·lílic en el diè). A partir del confórmer s-trans s’han trobat 

dos camins de reacció diferents a través d’un procés de cicloaddició per etapes: (4) cicloaddició 

per etapes on el tancament produeix un cicle de quatre membres (producte (2+2)), (5) 
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cicloaddició per etapes on l’intermedi amb un catió al·lílic en la posició del diè s-trans adopta 

una estructura de tipus s-cis mitjançant la interacció amb el centre metàl·lic, afavorint la 

formació del cicle de sis membres (producte (4+2)). 

 
Esquema 3.33 Cicles catalítics generals per a la reacció intermolecular entre un al·lè i un diè catalitzada per 
complexos d’or (AuCl i [Au(NHC)]+), formació de productes de cicloaddició (4+2) i/o (2+2) segons el sistema. 

Els resultats obtinguts amb el complex AuCl i l’isoprè en la conformació s-cis han mostrat que 

la reacció pot evolucionar mitjançant els mecanismes (1) o (2), segons la disposició entre els 

dos reactius exo o endo, respectivament; en canvi, amb la conformació s-trans de l’isoprè la 

reacció pot evolucionar via els mecanismes (4) i (5), sent el darrer més accessible. En global, 

s’ha trobat que el mecanisme (1) per a l’aproximació cis/exo és el més favorable, tot i que les 

diferències no són prou grans per descartar la resta. 

La regioselectivitat envers al producte Z-(4+2) observada al laboratori s’ha analitzat per a 

l’aproximació cis/exo; els resultats suggereixen que ve determinada pels diferents intermedis 

heptacíclics que es poden formar segons la conformació inicial de l’al·lenamida i els 

corresponents cations al·lil metàl·lics que se’n deriven. En concret s’han trobat cinc vies, dues 

de les quals evolucionen cap a l’isòmer Z i tres a l’isòmer E del producte de (4+2). La via més 

favorable que s’ha trobat condueix a l’isòmer Z, d’acord amb els resultats experimentals. 

L’anàlisi de diens, en la seva conformació s-cis, amb un substituent metoxi o fenil ha revelat 

que la reacció transcorre a través del mecanisme per etapes (3). El grup metoxi i fenil 

estabilitzen diè per efectes ressonants el catió al·lílic que es genera en el, a més, aquests també 

aporten més impediments estèrics al sistema que dificulten el procés concertat de cicloaddició. 

Emprant el complex [Au(NHC)]+ com a catalitzador de la reacció amb l’isoprè, s’han obtingut 

uns resultats força similars als descrits per al complex AuCl, tot i això en destaquen algunes 

diferències importants: amb el confórmer s-cis només s’ha trobat el mecanisme (2) (no s’ha 

trobat el mecanisme (1) a través de la cicloaddició [4C+3C]); amb el diè s-trans s’han trobat els 
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dos mecanismes (4) i (5), no obstant, amb aquest catalitzador el camí de reacció més favorable 

és el (4), que condueix al producte de cicloaddició (2+2). 

Així, amb la conformació del diè s-trans cada catalitzador afavoreix un producte de cicloaddició 

diferent; la causa resideix en el procés on el diè en la forma catió al·lílic s-trans canvia a la 

conformació s-cis, ja que el catalitzador catiònic desafavoreix aquesta etapa amb una interacció 

més dèbil entre el centre metàl·lic i el catió al·lílic que el complex AuCl. 

Finalment cal ressaltar que diferents experiments al laboratori afegint un agent oxidant al medi 

de reacció per a alguns dels sistemes analitzats, tan intra- com intermoleculars, han permès 

reafirmar els mecanismes proposats a partir de l’estudi teòric. 
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4 Reaccions	 d’oxidació	 d’alquins	 terminals	 catalitzades	

per	 complexos	 d’or	 via	 la	 transferència	 d’un	 àtom	

d’oxigen	

L’estudi mecanístic d’aquest tipus de reaccions s’ha realitzat en el marc del projecte Consolider-

Ingenio 2010, i en estreta col·laboració amb el grup del professor Gregorio Asensio de la 

Universitat de València, que ha realitzat la part experimental. S’han estudiat i desenvolupat les 

reaccions entre alquins i òxids de diferent naturalesa. En el primer apartat es presenta la versió 

intramolecular de la reacció amb arilsulfòxids mentre que en el segon apartat es comentarà la 

versió intermolecular; l’estudi d’aquestes reaccions es va portar a terme en ordre invers en el 

transcurs de la tesi. Finalment, el darrer apartat es centra en una reacció similar amb un grup N-

òxid en comptes del sulfòxid. 

El treball conjunt entre els dos grups de recerca ens ha permès realitzar un anàlisi mecanístic 

més complet a través de les evidències experimentals i dels resultats teòrics. Cal ressaltar que 

sovint es farà referència en el text a aquests resultats experimentals, tot i que no formen part 

directa del treball d’aquesta tesi. Tot seguit es presenta una molt breu introducció a les reaccions 

d’oxidació d’alquins mitjançant la transferència d’un àtom d’oxigen d’un grup X-O. 

4.1 Introducció	 a	 les	 reaccions	 d’oxidació	 d’alquins	 catalitzades	

per	complexos	d’or	via	 transferència	d’un	àtom	d’oxigen	d’un	

grup	X‐O	

L’ús de complexos d’or per activar enllaços múltiples de carboni en front d’atacs nucleòfils ha 

permès desenvolupar reaccions on es transfereix un àtom d’oxigen d’un grup X-O a un alquí.292 

Generalment, un cop s’ha transferit l’àtom d’oxigen l’intermedi resultant evoluciona a través 

d’altres processos que permeten la formació d’una gran diversitat de productes amb estructures 

d’una major complexitat. Aquestes reaccions poden tenir lloc de forma intra- o intermolecular, i 

es poden diferenciar diversos tipus de reaccions segons la naturalesa de l’àtom X que a l’inici de 

la reacció està unit a l’àtom d’oxigen:293 s’han descrit reaccions amb grups N-òxids, sulfòxids, 

cetones,294 epòxids295,296 i èsters.297 

Per a aquestes reaccions s’ha proposat que la transferència de l’àtom d’oxigen té lloc a través 

del mecanisme que es mostra a Esquema 4.1. El procés s’inicia amb la interacció del triple 

enllaç de carboni amb el catalitzador, i es produeix l’atac nucleòfil del grup X-O, per mitjà de 
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l’oxigen, sobre un dels dos carbonis de l’enllaç múltiple (l’atac sol ser regioselectiu i 

principalment depèn de la naturalesa dels substituents de l’alquí). El producte de l’atac nucleòfil 

és una espècie vinil d’or (A) que ha de suportar la presència d’un centre electrofílic carregat 

positivament X+ (Esquema 4.1). Aquest intermedi evoluciona mitjançant el trencament de 

l’enllaç X-O completant-se la transferència de l’àtom d’oxigen. L’estructura de l’espècie 

resultant s’acostuma a descriure com a α-oxo carbè d’or (B), tot i que correspon al tipus 

d’intermedi on es discuteix la seva naturalesa carbènica (B) en front de la carbocatiònica (B’, 

Esquema 4.1, com s’ha discutit en l’apartat de la introducció Figura 1.11, pàgina 21). Aquest 

tipus d’espècie presenta una reactivitat típica de carbocatió en la química orgànica clàssica, 

probablement perquè la presència del grup carbonil en α incrementa el seu caràcter 

electrofílic.293 

En general, s’han descrit reaccions on aquests intermedis reben un nou atac nucleòfil 

(normalment d’imines, d’arens, o via la migració d’un hidrur o un grup alquil) sobre el carboni 

unit a l’àtom d’or, obtenint-se el α-oxo alquil d’or (C, Esquema 4.1); aquesta espècie encara 

permet que la reacció pugui prosseguir via altres processos típics d’aquestes espècies. Aquest 

segon atac nucleòfil pot tenir lloc de forma intermolecular, però si la transferència de l’àtom 

d’oxigen ha estat intramolecular, sol ser realitzat pel propi àtom X o algun dels seus 

substituents.  

Tot i que la presència d’un intermedi α-oxo-carbè d’or en aquest tipus de reaccions està 

àmpliament acceptada, encara no se’n ha aïllat ni caracteritzat cap.293 Una altra alternativa és 

que el trencament de l’enllaç X-O i el segon atac nucleòfil tinguin lloc de forma concertada 

(Esquema 4.1), en una sola etapa i sense que es generi l’intermedi carbènic (B); aquesta via no 

havia estat plantejada quan vam començar els nostres estudis, però com mostraran els resultats 

que es presentaran en aquest capítol és un mecanisme possible per a les reaccions que s’han 

estudiat. 

 
Esquema 4.1 Mecanismes proposats per a la transferència d’un àtom d’oxigen d’un grup X-O a un alquí catalitzada 
per complexos d’or, via un intermedi α-oxo-carbè d’or, i a través d’una via alternativa concertada. 

A continuació es farà una breu descripció de reaccions amb grups N-òxids i sulfòxids ja que és 

corresponent amb les reaccions que s’han estudiat. 
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4.2 Reaccions	d’oxidació	d’alquins	amb	grups	N‐òxids	i	sulfòxids	

A la bibliografia trobem un major número de reaccions amb un grup N-òxid com a font 

d’oxigen; principalment destaquen els treballs de dos grups de recerca: el grup del professor S. 

Shin, emprant principalment nitrones com a font d’oxigen, i el grup de L. Zhang emprant grups 

N-òxids amina o piridina. A l’Esquema 4.2 es mostren dues reaccions desenvolupades per Shin 

et al. (Esquema 4.2, a i c).298,299 Per a ambdues reaccions es va proposar un mecanisme a través 

d’un intermedi α-oxo carbè d’or, però aquest evoluciona diferent segons els substituent en la 

posició terminal de l’alquí i del nitrogen. L’atac nucleòfil en el primer cas té lloc en el carboni 

més extern de l’alquí obtenint-se l’intermedi carbènic corresponent un cop es trenca l’enllaç N-

O (Esquema 4.2, a). Aquest evoluciona al producte final via un nou atac nucleòfil per part del 

parell lliure d’electrons del nitrogen. La reacció s’observa tant amb alquins terminals (R2 = H) 

com interns (R2 = Me, nBu, Ph), i amb R1 = Bn o Me; no obstant el producte que s’obté quan R1 

= tBu és diferent, i s’ha proposat que transcorre pel mecanisme que es mostra (Esquema 4.2, 

b).293 En aquest cas la transferència de l’àtom d’oxigen té lloc en el carboni unit a l’anell 

aromàtic, i l’intermedi carbènic evoluciona via l’atac nucleòfil de l’hidrogen del carboni de 

l’imina; posteriorment es genera l’espècie enolat que evoluciona cap el producte de la reacció 

via l’atac de l’oxigen sobre el catió nitril. 
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Esquema 4.2 Esquema de les reaccions i alguns dels mecanismes proposats per al procés intramolecular de 
transferència d’un àtom d’oxigen des d’una nitrona a un alquí, catalitzat per complexos d’or, i les etapes posteriors 
que se’n deriven abans de la formació dels productes (a,298 b,293 c299).  

El darrer exemple de l’Esquema 4.2 (c) també mostra la transferència de l’àtom d’oxigen en el 

carboni unit a l’anell aromàtic, però per a aquest sistema l’intermedi carbènic evoluciona via la 

migració-1,2 d’un grup alquil provinent del carboni unit en la posició terminal de l’alquí. Una 

posterior reorganització del sistema genera de nou un enolat metàl·lic que a través d’una addició 

de Mannich genera el producte β-aminodicetona corresponent. 

Abans del desenvolupament d’aquestes reaccions, l’any 2003 Yamamoto et al. ja van descriure 

unes reaccions semblants on la font d’oxigen era un grup nitro (Esquema 4.3).300 Els resultats 

que van obtenir mostren que la reacció no és quimioselectiva si el substituent en la posició 

terminal de l’alquí és un grup aril (R1 = aril): van observar dos productes diferents ja que la 

transferència de l’àtom d’oxigen és competitiva per als dos carbonis del triple enllaç, sent 

sempre majoritària sobre el carboni més intern. A més, depenent de quin d’aquests dos 

processos té lloc, l’atac nucleòfil a l’intermedi carbènic pot ser realitzat o bé pel nitrogen, o pel 

oxigen del grup N=O, obtenint-se en ambdós un casos nou cicle de cinc membres, que via un 

reagrupament electrònic elimina el catalitzador i genera els productes finals (Esquema 4.3). Per 

contra, la reacció si que es regioselectiva si el substituent terminal de l’alquí és un grup alquil 

(R1 = alquil); l’atac nucleòfil sobre el triple enllaç només es produeix en la posició més externa 

d’aquest, i només s’obté el producte corresponent a aquesta via, que és minoritari amb un grup 

aril (Esquema 4.3). Així doncs, depenent del substituent en la posició terminal de l’alquí es pot 

controlar la regioquímica d’aquesta reacció. 

 
Esquema 4.3 Representació de les reaccions i part dels mecanismes proposats per al procés intramolecular de 
transferència d’un àtom d’oxigen des d’un grup nitro a un alquí, catalitzat per complexos d’or, i les etapes posteriors 
que se’n deriven abans de la formació dels productes.300 

Zhang et al. van ampliar aquest tipus de reaccions a l’ús d’amines homopropargíliques generant 

in situ les corresponents espècies N-òxids (Esquema 4.4)301,302 emprant com a oxidant el m-

CPBA. En presència del complex d’or té lloc l’atac nucleòfil sobre el carboni intern del triple 

enllaç terminal, generant un cicle de cinc membres que s’obre pel trencament de l’enllaç N-O i 

forma el corresponent intermedi carbènic. Quan els substituents de l’amina no són aromàtics es 

va observar la migració d’un hidrogen d’un dels carboni en α de l’amina, generant un catió 

imini; aquest evoluciona vers al producte final, una pipieridina-4-ona, via un procés de ciclació 
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(Esquema 4.4).301 Per contra, si un dels substituents de l’amina és un anell aromàtic el que es va 

observar va ser un procés d’arilació de forma regioselectiva en la posició orto de l’anell 

(Esquema 4.4).302 

 
Esquema 4.4 Esquema de les reaccions i dels mecanismes proposats per al procés intramolecular de transferència 
d’un àtom d’oxigen des d’un grup N-òxid amina a un alquí terminal, catalitzat per complexos d’or, i les etapes 
posteriors que se’n deriven abans de la formació dels productes.301,302 

Aquest tipus de reactivitat ja s’havia observat anteriorment però emprant un arilsulfòxid en 

comptes del grup N-òxid. L’any 2007, els grups de Toste303 i Zhang304 independentment van 

desenvolupar la reacció d’oxiarilació intramolecular entre un alquí i un arilsulfòxid catalitzada 

per complexos d’or(I) i or(III), respectivament (Esquema 4.5 a). Més tard, l’any 2009 el grup de 

Gregorio Asensio va desenvolupar la versió intermolecular d’aquesta reacció per alquins 

terminals (Esquema 4.5 b), per a la que, amb la nostra col·laboració, es va analitzar i proposar 

un mecanisme de reacció mitjançant l’ús de tècniques computacionals.305 A la vista dels 

resultats obtinguts de l’estudi teòric per a la via intermolecular, es va analitzar després el 

mecanisme de la reacció per a la versió intramolecular amb alquins terminals (Esquema 4.5 a), i 

també el mecanisme d’una reacció intramolecular amb un substrat N-òxid amina corresponent al 

treball de Zhang et al,301 (Esquema 4.4, reacció d’una amina amb substituents alquils, 

concretament la N-(3-butinil)piperidina). La descripció d’aquestes reaccions i els resultats 

obtinguts dels estudis d’aquests treballs es mostraran al llarg d’aquest capítol. 

 
Esquema 4.5 Reaccions d’oxiarilació intra-303,304 i intermolecular305 entre un arilsulfòxid i un alquí terminal 
catalitzades per complexos d’or. 
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Quan es va iniciar l’estudi d’aquestes reaccions no existia cap estudi teòric sobre el seu 

mecanisme. Tot i això, de forma contemporània al nostre treball s’han publicat dos treballs que 

per proximitat amb els nostres sistemes (reacció intramolecular entre un arilsulfòxid i un alquí 

no terminal,306 i reacció intramolecular entre una N-òxid amina i un alquí),307 es discutiran més 

endavant en el text conjuntament amb els nostres resultats.  

Zhang i col·laboradors també van desenvolupar la versió intermolecular d’aquestes reaccions de 

transferència d’un àtom d’oxigen entre un alquí terminal d’un alcohol homopropargílic308 o 

propargílic309 i una N-òxid piridina (Esquema 4.6, a i b). Aquestes reaccions presenten un elevat 

poder sintètic ja que la N-òxid piridina només aporta l’àtom d’oxigen, però conjuntament amb 

el complex d’or té lloc la ciclació dels alcohols, obtenint-se la corresponent dihidrofurà-3-ona 

pels alcohols homopropargílics, o el corresponent heterocicle de quatre membres amb una 

cetona pels alcohols propargílics. Altres treballs posteriors de Zhang i col·laboradors mostren 

que l’oxidació d’alquins amb N-òxid piridines no està limitada a la presència del grup 

alcohol.310,311,312 Recentment, Li i col·laboradors han descrit la reacció corresponent amb èsters 

homopropargílics demostrant que es genera una espècie lineal que destaca per ser un compost 

carbonil α,β-insaturat (Esquema 4.6, c).313 

 
Esquema 4.6 Reaccions intermolecular de transferència d’un àtom d’oxigen catalitzat per complexos d’or: a) i b) des 
d’un grup N-òxid piridina a alcohols homopropargílics o propargílics, obtenint-se el producte de ciclació de 5 o 4 
membres corresponen,308,309 c) amb un substrat èter homopropargílic,313 i d) des d’un grup Ph2SO a un alquí unit a un 
ciclopropil generant-se una cetona unida a un ciclobutè.314 
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Liu i col·laboradors van desenvolupar un altre exemple de reacció intermolecular on l’agent 

extern només aporta l’àtom d’oxigen, utilitzant com a agent oxidant l’espècie Ph2SO. En 

presència d’un catalitzador d’or van observar la reacció d’oxidació i expansió de l’anell 

d’alquins interns amb un grup ciclopropil, obtenint-se la corresponent cetona unida a un 

ciclobutè (Esquema 4.6, d).314 

El conjunt d’aquests exemples mostra la rellevància que aquest tipus de reaccions catalitzades 

per complexos d’or pot arribar a tenir dins de l’àrea de la síntesi orgànica. A més, existeixen 

treballs on s’han desenvolupat reaccions tàndem per aconseguir dirigir l’evolució dels diferents 

intermedis que es generen, α-oxo carbè i/o alquil, en vers a un objectiu sintètic, generalment 

productes amb blocs estructurals d’interès per a la química orgànica.315,316,317 

4.3 Estudi	mecanístic	de	 les	oxidacions	 intramoleculars	d’alquins	

terminals	amb	arilsulfòxids	

4.3.1 Resultats	experimentals	previs	

La reacció que s’analitza en aquest apartat és la oxiarilació intramolecular d’un alquí terminal 

catalitzada per compostos catiònics d’or(I). El grup del professor Dean Toste va reportar que a 

temperatura ambient el compost 8 en presència d’un catalitzador d’or evoluciona de forma 

regioselectiva (arilació de la posició orto) cap el producte bicíclic 9 (Esquema 4.7).303 Els 

resultats experimentals van mostrar que emprant el complex IMesAuCl/AgSbF6 (IMes = 1,3-

bis-mesitil-imidazole-2-ylidè) s’obtenen rendiments superiors al 90%, però que la reacció es veu 

molt afectada si es modifica el lligand (L = Ph3P, (p-CF3-C6H4)3P), amb rendiments inferiors al 

35%. 

 
Esquema 4.7 Esquema de la reacció d’oxiarilació intramolecular del substrat 8 catalitzada per diferents complexos 
d’or(I). Entre parèntesis s’indica el rendiment experimental.303 

Poc més tard, el grup del professor Liming Zhang va reportar la mateixa reacció emprant un 

catalitzador d’or(III) (Esquema 4.8), obtenint uns resultats similars als del complex 

IMesAuCl/AgSbF6 amb un rendiment del 93%.304 Ambdós treballs proposen un mecanisme de 

reacció anàleg a través de l’intermedi resultant de l’atac nucleòfil 8-A, seguit de l’intermedi de 

tipus carbè d’or 8-B, prèvia arilació de la posició orto del tiofenil (Esquema 4.8). Com es pot 

observar, aquesta proposta es correspon a un mecanisme de transferència d’oxigen per etapes on 
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8-B es correspon a l’intermedi B de l’Esquema 4.1. Per altra banda, el grup de Zhang inclou en 

la seva proposta l’existència de l’intermedi 8-C resultat de l’atac nucleòfil per part de l’àtom de 

sofre sobre el carboni unit al metall en l’espècie carbènica; no obstant, descriuen aquesta 

espècie com a reservori que no evoluciona, en equilibri amb l’intermedi 8-B que és per on 

transcorre la reacció (Esquema 4.8). 

 
Esquema 4.8 Proposta mecanística inicial de la reacció d’oxiarilació d’alquins terminals catalitzada per complexos 
d’or.303,304 

En front d’aquests resultats, de la manca d’un estudi teòric mecanístic, i a partir de l’estudi previ 

que havíem realitzat per a la versió intermolecular, es va iniciar l’estudi teòric d’aquesta reacció 

intramolecular catalitzada per complexos d’or(I) amb l’objectiu d’analitzar-ne el mecanisme, les 

causes de la regioselectivitat, i l’efecte del lligand. Els resultats d’aquest treball estan sent 

recollits en l’escriptura d’un article.  

4.3.2 Detalls	computacionals	

Les optimitzacions de geometria per aquest estudi s’han realitzat en solvent mitjançant el 

mètode continu, concretament SMD199 (diclorometà ε = 8.93) implementat en el programa 

Gaussian09201. Excepte quan s’indiqui el contrari, s’ha emprat el funcional B3LYP167,168 per a 

totes les optimitzacions i per als càlculs de freqüència que han confirmat la naturalesa dels punts 

estacionaris. A posteriori, sobre aquestes geometries s’han realitzat càlculs puntuals amb el 

funcional M06179 que han permès obtenir les energies de Gibbs en solvent (G 	), afegint 

l’entropia del solut calculada amb el funcional B3LYP; aquestes energies són les que es 

comenten en el text i apareixen en les figures d’aquest apartat. 

G 	 	 E G 	E  
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Per descriure l’àtom d’or s’ha emprat el pseudopotencial SDD193 pels electrons interns que 

inclou els efectes relativistes i per la resta la base doble-ζ associada a aquest pseudopotencial. 

Pels elements del grups principals s’ha emprat el conjunt de bases 6-311++G(d,p), excepte pels 

càlculs d’optimització dels sistemes reals, on s’ha emprat un conjunt més reduït, 6-31G(d). 

Excepte quan s’indica el contrari, s’ha simplificat el lligand del catalitzador de forma anàloga a 

l’estudi de les cicloaddicions: el complex [AuPPh3]
+ per [AuPH3]

+ i el [Au(IMes)]+ per 

[Au(NHC)]+ (Figura 3.1, pàgina 57). 

Una anàlisi de poblacions NBO (Natural Bond Orbital), emprant el programa NBO v3.1288 

implementat en el Gaussian09, s’ha realitzat sobre certes espècies involucrades en el recció. 

4.3.3 Mecanisme	de	reacció	

En primer lloc es va analitzar la superfície de potencial de la reacció del substrat 8 catalitzada 

pel complex [Au(NHC)]+ com a model de l’espècie activa [Au(IMes)]+.  

La reacció comença per la coordinació de tipus η2 de l’alquí al centre metàl·lic. Aquesta 

interacció està afavorida per 11.4 kcal/mol (SA-1, Figura 4.1), i incrementa l’electrofília de 

l’alquí induint el posterior atac nucleòfil del sulfòxid. Un parell electrònic lliure de l’oxigen és 

capaç de reaccionar amb el carboni intern de l’alquí (C2) formant-se un heterocicle de cinc 

membres i desplaçant el catalitzador que acaba formant un enllaç σ amb el carboni terminal 

(C1). Aquest procés d’addició nucleòfila pot tenir lloc anti o syn respecte la posició del 

catalitzador, obtenint-se els intermedis SA-2 i SA-2-syn similars en energia (-12.5 i -12.0 

kcal/mol respectivament, Figura 4.1).  

 
Figura 4.1 Perfils d’energia Gibbs en dissolució (ΔGsolv en kcal/mol) de les vies syn (perfil vermell) i anti (perfil 
blau) per al procés d’atac nucleòfil de la reacció del sulfòxid 8 catalitzada per [Au(NHC)]+. 
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A la Figura 4.2 es mostren les geometries de totes les espècies de la via anti i l’estat de transició 

de la via syn. Si es comparen les geometries dels dos estats de transició, aquestes suggereixen 

que la via syn té més impediments estèrics: presenta el catalitzador més desplaçat, com ho 

reflecteix l’angle C2-C1-Au més gran a SA-ts1-syn (127.6º) que a SA-ts1 (112.2º); a més la 

distància entre l’àtom d’oxigen i el carboni C2 és més llarga per aquesta via (d(C2-O) = 2.312 Å 

a SA-ts1-syn i d(C2-O) = 2.154 Å a SA-ts1, Figura 4.2). En consonància, l’atac nucleòfil per la 

via syn té una barrera d’energia més elevada (10.1 kcal/mol SA-ts1-syn) que la corresponent per 

la via anti (7.8 kcal/mol SA-ts1, Figura 4.1). Així doncs l’atac nucleòfil està més afavorit per la 

via anti, i per això l’estudi es va prosseguir a través del producte d’aquesta via, l’espècie SA-2. 

 
Figura 4.2 Geometries de les espècies involucrades en l’etapa d’atac nucleòfil per la via anti, i l’estat de transició per 
la via syn (SA-ts1-syn) (distàncies en Å i angles en graus). 

La hipòtesi mecanística inicial de l’Esquema 4.8 preveu que l’espècie que s’obté de l’atac 

nucleòfil 8-A evolucioni mitjançant el trencament de l’enllaç S-O cap a les espècies de tipus 

carbè d’or 8-B. La cerca d’aquest procés a partir de l’intermedi SA-2 va donar un estat de 

transició on el vector de transició es correspon al procés de ruptura/formació d’aquest enllaç 

(SA-ts2), amb una d(S-O) = 2.038 Å. No obstant, aquest estat de transició no evoluciona cap a 

un intermedi de tipus carbènic (8-B), ja que la ruptura de l’enllaç S-O succeeix conjuntament 

amb la formació d’un enllaç (C-C) entre un carboni orto del tiofenil i el carboni C1, obtenint-se 

l’intermedi SA-3 (Figura 4.3). Les geometries d’aquestes espècies es mostren en la Figura 4.3, i 

a la Taula 4.1 es dóna una selecció de distàncies d’enllaç. 

Aquest procés concertat presenta un estat de transició SA-ts2 molt asincrònic, amb les 

distàncies d(S-O) = 2.038 Å i d(C1-Corto) = 3.539 Å. Per altra banda, l’estat de transició mostra 

que aquest procés involucra la reorganització electrònica al voltant d’un cicle de sis àtoms (C1-

C2-O-S-Cipso-Corto) que veuen modificada les seves distàncies d’enllaç durant el procés (Taula 

4.1). En concret, es tracta d’un reagrupament sigmatròpic [3,3’]318 ja que com a resultat global 
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s’ha trencat un enllaç simple per formar-ne un altre a una distància de tres centres per les dues 

bandes ([3,3’], color blau / verd a l’Esquema 4.9). A l’Esquema 4.9 es mostra un esquema 

general pel procés de reagrupament sigmatròpic [3,3]’ (a), conjuntament amb un esquema del 

nostre sistema (b).‡ Com es pot observar, exceptuant l’enllaç que es trenca (S-O), i el que es 

forma (Corto-C1), dins de l’estructura del cicle, el que inicialment era un enllaç doble esdevé 

simple (C1-C2 i Cipso-Corto), i el que era un enllaç simple, doble (C2-O i S-Cipso). En el cas 

particular d’aquest sistema destaquen dues coses més: que la distància d’enllaç C1-Au també es 

modifica durant el procés, i per tant és molt provable que participi facilitant el moviment 

d’electrons en l’estat de transició; i que l’espècie resultant SA-3 perd l’aromaticitat del tiofenil. 

Tot i la pèrdua de l’anell aromàtic, aquest procés presenta una barrera d’energia de 6.2 kcal/mol 

(SA-ts2) i està afavorit per l’elevada estabilitat de l’espècie SA-3 (energia relativa de -42.8 

kcal/mol respecte el zero d’energia de la Figura 4.1). 

Taula 4.1 Paràmetres geomètrics (distàncies en Å) de les espècies involucrades en el procés concertat. 

 Au-C1 C1-C2 C2-O S-O S-Cipso Cipso-Corto Corto-C1 

SA-2 2.058 1.327 1.457 1.665 1.780 1.401 4.005 

SA-ts2 2.031 1.375 1.323 2.038 1.753 1.404 3.539 

SA-3 2.149 1.484 1.228 3.897 1.719 1.490 1.604 

 
Esquema 4.9 Esquema general per al procés de reagrupament sigmatròpic [3,3’] (a)319 i per al procés corresponent 
del sistema analitzat (b). 

                                                      

‡ Recentment s’ha publicat un article de revisió sobre reagrupaments sigmatròpics [3,3] que tenen lloc 

sobre espècies que contenen un àtom de sofre carregat positivament destacant que són una eina molt útil 

per a la formació de nous enllaços carboni-carboni.318 
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Figura 4.3 Geometries de les espècies involucrades el procés de reagrupament sigmatròpic [3,3’] (distàncies en Å). 

L’intermedi SA-3 evoluciona mitjançant un procés de migració-1,2 d’hidrogen entre els 

carbonis Corto i C1 (SA-ts3, Figura 4.4) que condueix a la formació de l’intermedi SA-4 a través 

del trencament simultani de l’enllaç C1-Au i la recuperació de l’aromaticitat del tiofenil. La 

geometria de l’estat de transició per aquesta etapa (SA-ts3) mostra l’hidrogen que migra més 

pròxim del carboni de partida Corto (d(H-Corto) = 1.235 Å) que del carboni de destí C1 (d(H-C1) = 

1.499 Å), és a dir que la migració no està gaire avançada (Figura 4.4). Per contra, el carboni 

Corto mostra una geometria quasi plana a SA-ts3 indicant que el canvi d’hibridació d’aquest 

carboni de sp3 (SA-3) a sp2 (SA-4) si que està avançat (angle diedre (C1-Cmeta-Cipso-Corto) = 37.5, 

4.3 i 1.3º per a SA-3, SA-ts3 i SA-4, respectivament). Per tant, la geometria de SA-ts3 

suggereix que aquest procés està molt afavorit per la recuperació de l’aromaticitat. Tot i això, la 

barrera d’energia per a l’etapa de migració-1,2 d’hidrogen és la més elevada del mecanisme de 

reacció (15.8 kcal/mol, SA-ts3). No obstant, el procés és molt favorable ja que l’espècie SA-4 

és molt estable, amb una energia relativa de 37.0 kcal/mol més estable que el seu predecessor 

SA-3. En consonància, el producte de la reacció 9, que s’obté a l’alliberar-se el catalitzador de 

SA-4, és 70.4 kcal/mol més estable que el reactiu 8, indicant que la reacció és molt favorable 

termodinàmicament. A la Figura 4.4 es mostren les geometries de les espècies per a aquesta 

etapa. 
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Figura 4.4 Geometries per les espècies del procés de migració-1,2 d’hidrogen (distàncies en Å). 

El perfil d’energia Gibbs per a aquesta reacció es mostra en color negre i blau a la Figura 4.5. 

Aquest evidencia que tant el reagrupament sigmatròpic com la migració d’hidrogen són 

processos irreversibles, i que el darrer és l’etapa determinant de la velocitat de reacció. A més, 

tot i que l’atac nucleòfil sigui un procés reversible, l’espècie SA-2 evoluciona més fàcilment en 

vers SA-3 que no pas retornant a SA-1, i per tant, al superar la barrera de l’atac nucleòfil 

l’intermedi SA-2 evolucionarà cap al producte SA-4. 

 
Figura 4.5 Perfil d’energia de Gibbs en dissolució (ΔGsolv en kcal/mol) obtingut per a la reacció de 8 catalitzada pel 
complex [Au(NHC)]+. En blau el perfil de reacció que condueix a la formació del producte 9, i en vermell un procés 
alternatiu. 
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Per altra banda, com es mostra en la Figura 4.5 (perfil de color vermell) s’ha trobat un 

mecanisme alternatiu a partir d’una conformació diferent de l’intermedi SA-2 que no evoluciona 

a través del procés concertat, sinó que a partir d’un canvi conformacional (SA-2’) evoluciona 

cap al trencament de l’enllaç S-O formant l’espècie carbènica proposada per Toste i Zhang (8-

B, Esquema 4.8). 

La principal diferència entre els dos confórmers SA-2 i SA-2’ és la geometria adoptada pel cicle 

de cinc membres. Un cicle de cinc membres pot presentar dues conformacions que es coneixen 

pel nom de forma de sobre o “envelope shape”, i forma de mitja-cadira o “twist shape”.320 En la 

Figura 4.6 es mostren les dues conformacions de forma esquemàtica: la conformació de sobre 

presenta quatre dels seus membres en un mateix pla (SA-2), mentre la conformació de mitja-

cadira només tres, i els altres dos un a cada costat del pla(SA-2’).  

 
Figura 4.6 Esquema de les dues conformacions més habituals que pot adoptar un cicle de cinc membres. Geometries 
optimitzades pels confórmers SA-2 i SA-2’. 

Aquest canvi conformacional és accessible amb una barrera d’energia de 2.7 kcal/mol (SA-ts4), 

mentre que SA-2’ és 2.0 kcal/mol menys estable que SA-2 (energies relatives de -12.5 i -10.5 

kcal/mol respectivament, Figura 4.5). Així doncs les dues conformacions poden coexistir. 

Si es comparen les geometries d’ambdues espècies (Figura 4.6) s’observa clarament com la 

disposició relativa del fenil en front de la unitat C1-catalitzador és diferent a cada conformació: 

a SA-2 aquestes dues subunitats es troben al mateix cantó del pla que forma el cicle de cinc 

membres, mentre que a SA-2’ es troben en costats oposats. Aquest fet es reflecteix amb unes 

distàncies entre els carbonis Corto i C1 a SA-2 i SA-2’ diferents (d(C1-Corto) = 5.293 Å i d(C1-

Corto) = 4.005 Å, respectivament), i comporta que des de SA-2’ tingui lloc la ruptura de l’enllaç 

S-O sense que simultàniament es formi l’enllaç C1-Corto. L’estat de transició per a aquest procés 

té una d(S-O) = 2.068 Å (SA-ts5, Figura 4.7) i presenta una barrera d’energia de 6.5 kcal/mol, 

mentre l’espècie resultant SA-5 és 14.7 kcal/mol més estable que el seu precursor SA-2’ (Figura 

4.5). 
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La formació de l’espècie SA-5 es correspon amb la proposta mecanística de Toste i Zhang 

(l’espècie SA-5 és 8-B a l’Esquema 4.8); no obstant tots els intents per trobar el procés 

d’arilació a partir d’aquesta espècie via la formació de l’enllaç C1-Corto, foren infructuosos. La 

principal causa és l’existència d’un procés alternatiu gairebé sense barrera d’energia† (SA-ts6 

barrera d’energia de 1.0 kcal/mol), que evoluciona via l’atac de l’àtom de sofre sobre el carboni 

C1, obtenint-se una nova espècie SA-6 amb un heterocicle de cinc membres (Figura 4.7). 

Aquesta espècie bicíclica es correspon amb l’intermedi 8-C proposat prèviament per Zhang. No 

obstant a diferència de la seva proposta, SA-6 no estaria en equilibri amb SA-5 o (8-B a 

l’Esquema 4.8) ja que presenta una energia relativa de -62.9 kcal/mol (Figura 4.5) i és molt més 

estable que el seu precursor SA-5, indicant que la seva formació és irreversible. A més, degut a 

la fàcil evolució des de SA-5, la formació de SA-6 es podria considerar gairebé com un procés 

concertat, on partint de SA-2’ es forma directament l’intermedi aquesta espècie (Figura 4.5). A 

la Figura 4.7 es mostren les geometries de les espècies involucrades en aquesta via alternativa.  

Si es comparen les geometries de SA-5 i SA-ts6 són molt semblants (distàncies C1-Au, C1-C2 i 

C2-O, Figura 4.7) i l’única diferència és que el grup tiofenil s’ha aproximat gràcies a la 

flexibilitat de la cadena alifàtica (d(S-C1) = 3.825 i 3.635 Å a SA-5 i SA-ts6, respectivament). 

L’espècie SA-6 és una cetona pentacíclica en α amb el carboni unit tant al metall com a l’àtom 

de sofre, i per la seva banda, l’espècie SA-5 presenta una geometria peculiar que s’analitzarà a 

continuació, conjuntament amb la seva naturalesa i les diferències entre les dues etapes de 

reacció competitives.  

Tot i que les dues etapes competitives són globalment diferents, comparteixen la ruptura de 

l’enllaç S-O, ja que el procés concertat és molt asincrònic i la formació de l’enllaç C-C es podria 

considerar que té lloc a posteriori. Aquest fet es reflecteix en els seus estats de transició (SA-ts2 

i SA-ts5), doncs exceptuant la posició relativa del fenil, aquests presenten unes geometries molt 

semblants. A la Taula 4.2 es mostren les distàncies dels principals enllaços implicats en aquests 

processos. Es pot observar com els dos estats de transició tenen unes distàncies C1-Au, C1-C2 i 

C2-O semblants (Taula 4.2, SA-ts2 i SA-ts5). La distància de l’enllaç S-O que s’està trencant si 

que és lleugerament diferent, però només 0.030 Å. Per la seva banda, la distància C1-Corto a SA-

ts2, encara que força llarga (d(C1-Corto) = 3.539 Å), és molt més curta que a SA-ts5 (d(C1-Corto) 

= 5.560 Å) (Taula 4.2). 

                                                      

† El valor de la barrera d’energia per l’estat de transició SA-ts6 calculat amb el funcional B3LYP que és 

l’emprat per a les optimitzacions és només 0.1 kcal/mol. Aquest valor indica que l’intermedi SA-5 no és 

gaire estable i que evoluciona quasi sense barrera cap a l’espècie SA-6. 
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Figura 4.7 Geometries de les espècies involucrades en el mecanisme competitiu (distàncies en Å i angles en graus). 

Si comparem les distàncies i les càrregues NBO dels estats de transició (SA-ts2 i SA-ts5) amb 

la de l’intermedi SA-2 s’observa molt bé la reestructuració electrònica que està tenint lloc (no es 

comentaran els valors per SA-2’ perquè són molt semblants als de SA-2, Taula 4.2). Per fer 

l’anàlisi de les càrregues es comentaran els valors de dos fragments que s’obtenen de dividir el 

sistema per l’enllaç S-O (que es fragmenta en aquest procés) i per l’enllaç C3-C4 (els dos grups 

CH2 de la cadena alifàtica). S’ha etiquetat cada fragment segons l’heteroàtom que conté: 

Fragment-S (Ph-S-CH2-) i Fragment-O (la resta de sistema). A la Taula 4.2 es mostren els 

valors de càrrega pel Fragment-S, mentre que els valor de càrrega del Fragment-O són iguals a 1 

menys la càrrega del Fragment-S corresponent, ja que la càrrega global del sistema és d’una 

unitat.  

L’espècie SA-2 presenta la càrrega positiva del sistema distribuïda pel Fragment-S (+1.192 e-), 

mentre que als estats de transició es redueix a +0.851 i +0.839 e- per SA-ts2 i SA-ts5, 

respectivament. Aquests valors indiquen que durant la ruptura de l’enllaç S-O el sofre està 

acceptant els electrons de l’enllaç, i tot el fragment on es troba l’àtom d’oxigen està esdevenint 

més electro-deficitari. Les distàncies d’enllaç en aquest fragment també es modifiquen, 
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suggerint una reestructuració electrònica per compensar aquesta variació de càrrega: les 

distàncies C2-O i C1-Au es redueixen i la C1-C2 augmenta (Taula 4.2), indicant una possible 

transformació d’enllaços simples a dobles en els primers, i el contrari, de doble a simple en el 

darrer. Els productes resultants dels dos camins mostren una distribució de càrrega inversa entre 

ells. Per una banda, l’intermedi SA-5 segueix la tendència mostrada en els estats de transició i la 

densitat de càrrega s’acaba localitzant en el Fragment-O (1 - 0.048 = 0.952 e-), mentre que SA-3 

presenta la major part de la càrrega positiva en el Fragment-S (+0.789 e-). Això es deu a la 

formació de l’enllaç C-C del procés concertat que es produeix mitjançant l’atac nucleòfil per 

part de la densitat electrònica π del fenil sobre el carboni C1, i per tant la càrrega positiva retorna 

al Fragment-S. 

Taula 4.2 Distàncies d’enllaç (Å) i valors de càrrega NBO (e-) per al Fragment-S del 
sistema de les espècies involucrades en les dues etapes competitives. 

 d(C1-Au) d(C1-C2) d(C2-O) d(S-O) d(C1-Corto) Fragment-S a 

SA-2 2.058 1.327 1.457 1.665 4.005 +1.192 

SA-2’ 2.061 1.326 1.462 1.671 5.293 +1.205 

SA-ts2 2.031 1.375 1.323 2.038 3.539 +0.851 

SA-ts5 2.031 1.374 1.323 2.068 5.560 +0.839 

SA-3 2.149 1.484 1.228 3.897 1.604  +0.789b 

SA-5 1.983 1.455 1.228 4.136 5.394 +0.048 
aFragment que s’obté de dividir el sistema pels enllaços S-O i C3-C4, i que es correspon a la fracció Ph-S-CH2. 
bPer a l’espècie SA-3 el Fragment-S s’obté de dividir també l’espècie per l’enllaç C1-Corto.

 

La geometria de SA-5 es pot descriure amb un doble enllaç a C2-O i C1-Au, i un enllaç simple a 

C1-C2, suggerint que aquesta espècie es podria descriure com un carbè d’or. No obstant, 

l’estructura a l’entorn d’aquest suposat 1,3-diè no és plana, sinó tot el contrari perpendicular 

(diedre O-C2-C1-Au = 90.3º), i a més l’angle O-C2-C1 = 102.9º és particularment petit per a un 

carboni sp2 (normalment pròxim a 120º). Així doncs, catalogar l’espècie SA-5 no és una tasca 

senzilla (Figura 4.8, a). 

L’anàlisi NBO de SA-5 descriu el fragment C3-C2O-C1-Au-L d’aquesta espècie amb una 

estructura de Lewis amb un enllaç simple C1-Au i C1-C2, un enllaç doble C2-O, un orbital no 

enllaçant buit a C1 (LPC1*) i un de ple en el carboni del lligand carbè N-heterocíclic (LPL, Figura 

4.8, b). Destaquen tres interaccions donador-acceptor entre aquests orbitals (Figura 4.8 (b)). La 

donació electrònica més important té lloc des de l’orbital no enllaçant del lligand (LPL) a 

l’orbital antienllaçant de l’enllaç C1-Au (LPL  σ(C1-Au)* = 192.8 kcal/mol) indicant l’existència 

d’un enllaç de naturalesa 3-centres-4-electrons [C1-Au :L] proposat pels complexos bicoordinats 

lineals d’or(I). En relació, l’orbital LPL presenta una ocupació de només 1.559 e- i l’orbital 

antienllaçant σ(C1-Au)* de 0.331 e-. Per altra banda, l’orbital no enllaçant del carboni C1 (LPC1*) 

presenta una ocupació de 0.406 e-, a conseqüència de les interaccions d’aquest amb els orbital 
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LP del metall (LPAu  (LPC1*) = 30.8 kcal/mol) i d’un LP ple de l’oxigen (LPO  (LPC1*) = 21.8 

kcal/mol). La primera interacció mostra que existeix retrodonació π per part del metall, però la 

segona indica que molt probablement aquesta no és suficient per estabilitzar el carbocatió a C1, i 

per aquest motiu, la geometria a l’entorn de C2 es distorsiona (angle O-C2-C1) per permetre una 

millor interacció d’un dels dos orbitals LP de l’oxigen. En la Figura 4.8 (b) es mostra una 

representació esquemàtica dels orbitals esmentats i les seves interaccions. El resultat d’aquestes 

interaccions comporta que la densitat de càrrega NBO, que en l’espècie SA-5 és de +0.952 e- en 

el Fragment-O, es concentri principalment en el catalitzador (càrrega NBO de Au = +0.424 e- i 

L = +0.412 e-), tot i que el fragment orgànic -CH2-CO-CH- també és electrònicament deficitari 

(càrrega NBO de +0.118 e-). 

 
Figura 4.8 Representació esquemàtica de la geometria (a) i d’una selecció dels orbitals NBO i les seves interaccions 
(b) per al fragment C3-C2O-C1-Au-L de l’espècie SA-5 (ometent els hidrògens).  

L’estructura de l’espècie SA-5 i els resultats obtinguts de l’anàlisi NBO indiquen que la seva 

naturalesa és a cavall entre un carbè d’or, i un carbocatió d’or parcialment estabilitzat per la 

presència del grup carboxílic. Per altra banda, l’estructura distorsionada d’aquesta espècie i la 

densitat de càrrega positiva localitzada en la cadena orgànica, semblen justificar el posterior atac 

nucleòfil per part de l’àtom de sofre a través d’un estat de transició quasi sense barrera i amb la 

distància S-C1 força gran (SA-ts6 d(S-C1) = 3.635 Å). 

Donat que els dos mecanismes analitzats, el reagrupament sigmatròpic [3,3’] i la formació de 

l’espècie SA-5 presenten barreres assequibles es va decidir analitzar les dues rutes emprant el 

catalitzador real [Au(IMes)]+. Comparats amb el sistema model, els dos estats de transició SA-

ts2-[Au(IMes)]+ i SA-ts5-[Au(IMes)]+ presenten unes geometries molt semblants, amb les 

distàncies S-O lleugerament majors i les distàncies C1-Au menors pel complex real (Figura 4.9).  

A la Taula 4.3 es mostren els valors de les barreres d’energia de cada estat de transició i les 

seves diferències per al sistema model i real. Les dues etapes presenten unes barreres d’energia 

sensiblement més baixes amb el complex real (5.5 i 8.5 kcal/mol per SA-ts2-[Au(IMes)]+ i SA-

ts5-[Au(IMes)]+, respectivament). Tot i això, els resultats dels dos sistemes indiquen que la via 

concertada és més favorable (3.3 i 3.0 kcal/mol, Taula 4.3). Per tant, la simplificació pel lligand 

model NHC no afecta significativament l’anàlisi d’aquestes dues etapes de reacció. 
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Taula 4.3 Barreres d’energia de ΔG (kcal/mol) per les etapes competitives i la diferència 
entre elles pels sistemes catalitzats per [Au(NHC)]+ i [Au(IMes)]+. 

 SA-ts2 SA-ts5 ΔE 

[Au(NHC)]+ 6.2 9.5 3.3 

[Au(IMes)]+ 5.5 8.5 3.0 

 
Figura 4.9 Geometries dels estats de transició de les dues vies competitives catalitzades pels complexos [Au(NHC)] + 
i [Au(IMes)]+ (distàncies en Å). 

Finalment, retornant a l’anàlisi del mecanisme amb el sistema model s’ha de comentar que a 

partir de l’intermedi SA-6 no s’ha trobat un camí de reacció que condueixi a la formació del 

producte 9. Per tant l’anàlisi teòrica indica que aquesta via alternativa és competitiva a la 

formació del producte 9, i que les espècies de tipus carbè/carbocatió d’or, no formen part del 

mecanisme d’aquesta reacció. 

En resum, els dos mecanismes divergeixen en els intermedis SA-2 i SA-2’ que es troben en 

equilibri. Les dues etapes competitives són el procés concertat de reagrupament sigmatròpic 

[3,3’] i el trencament de l’enllaç S-O que condueix a la formació de l’intermedi SA-6. La 

primera via és més favorable amb una barrera d’energia de 6.2 kcal/mol (SA-ts2), mentre que la 

del mecanisme alternatiu és de 9.5 kcal/mol (SA-ts5 des de intermedi SA-2, Figura 4.5). Per 
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tant, la reacció transcorrerà principalment a través del mecanisme concertat que condueix al 

producte 9. 

Per altra banda, cal destacar que recentment s’ha publicat un treball teòric del mecanisme d’una 

reacció anàloga a la que s’ha exposat en aquest apartat però amb un alquí no terminal.306 

L’estudi s’ha realitzat emprant el mateix complex [Au(NHC)]+ com a model de [Au(IMes)]+, i 

un conjunts de substrats per avaluar l’efecte del grup terminal de l’alquí. El treball conclou que 

depenent del caràcter electrònic del substituent terminal l’atac nucleòfil és més favorable en un 

o altre carboni del triple enllaç: posició interna per grups electroacceptors, mentre que amb un 

grup alquílics és més favorable en l’altra posició. A més, el mecanisme proposat per aquestes 

dues vies diferents transcorre a través d’un mecanisme per etapes amb un intermedi de tipus 

carbè/carbocatió d’or seguit del tancament del cicle de 6 o 7 membres mitjançant l’atac 

regioselectiu d’un carboni Corto del tiofenil. Aquest estudi no va detectar un mecanisme 

concertat sense passar per l’intermedi carbè/carbocatió d’or com el presentat en el nostre treball, 

fet que suggereix un comportament diferent entre els alquins terminals i els interns. 

4.3.4 Efecte	del	lligand	

Per analitzar l’efecte del lligand es va repetir l’estudi emprant el complex [AuPH3]
+ com a 

model del catalitzador [AuPPh3]
+. Aquest complex amb fosfina es va mostrar menys eficient al 

laboratori (34% de rendiment). El perfil de reacció obtingut per aquest sistema model es mostra 

en la Figura 4.10. També s’han analitzat les dues etapes competitives pel catalitzador real 

[AuPPh3]
+, i les barreres d’energia dels principals estats de transició pels quatre complexos 

emprats es mostren a la Taula 4.4. 

 
Figura 4.10 Perfil d’energia Gibbs en dissolució (ΔGsolv en kcal/mol) obtingut per a la reacció de 8 catalitzada pel 
complex [AuPH3]

+. En blau el perfil de reacció que condueix a la formació del producte 9, i en vermell un procés 
alternatiu. 
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Els resultats del mecanisme de reacció que condueix el producte 9 indiquen que els dos 

catalitzadors, amb lligand fosfina i carbè N-heterocíclic, presenten mecanismes anàlegs. El 

procés fins a la formació de l’intermedi heptacíclic SA-3 està més afavorit pel complex 

[AuPH3]
+, ja que tant l’atac nucleòfil com el procés concertat són més accessibles (SA-ts1 i SA-

ts2, Taula 4.4). No obstant, el procés de migració d’hidrogen que és l’etapa determinant de la 

reacció, és menys accessible pel catalitzador [AuPH3]
+ amb una barrera d’energia de 17.7 

kcal/mol (SA-ts5, Taula 4.4), i per tant els resultats suggereixen que la reacció serà més lenta 

amb aquest complex. 

Si s’analitzen les dues etapes competitives, el reagrupament sigmatròpic [3,3’] (SA-ts2) i la 

formació de l’espècie SA-5 (SA-ts5), els resultats mostren unes barreres d’energia comparables 

pels dos complexos model [Au(NHC)]+ i [AuPH3]
+. El complex [AuPH3]

+ també afavoreix el 

mecanisme concertat que condueix al producte 9, amb una barrera de 5.8 kcal/mol en front de 

les 9.6 kcal/mol del procés alternatiu (Taula 4.4, SA-ts2 i SA-ts5 respectivament). 

Taula 4.4 Barreres d’energies de Gibbs (ΔG‡
solv en kcal/mol) per 

als estats de transició dels sistemes analitzats. 

 SA-ts1 SA-ts2 SA-ts3 SA-ts5 ΔΔG‡
solv

a 

[Au(NHC)]+ 7.8 6.2 15.8 9.5 3.3 

[Au(IMes)]+ -- 5.5 -- 8.5 3.0 

[AuPH3]
+ 5.1 5.8 17.7 9.6 3.8 

[AuPPh3]
+ -- 7.1 -- 9.9 2.8 

a Diferència entre les barreres d’energia de les dues etapes competitives (ΔΔG‡
solv = SA-ts5 - SA-ts2). 

Els resultats obtinguts pel sistema [AuPPh3]
+ també indiquen que el mecanisme concertat és el 

més favorable (Taula 4.4). No obstant, cal destacar que el procés concertat presenta una barrera 

d’energia 1.3 kcal/mol més elevada que l’obtinguda pel complex [AuPH3]
+, i comporta que la 

diferència entre els dos processos sigui menor, només 2.8 kcal/mol (Taula 4.4). Tot i això, com 

pel cas del complex amb el lligand N-heterocíclic els resultats indiquen, que per a aquestes 

etapes la simplificació del lligand PPh3 per PH3 no afecta significativament a la comparativa 

entre les dues etapes competitives. En la Figura 4.11 es mostren les geometries dels principals 

estats de transició emprant el complex [AuPH3]
+ i [AuPPh3]

+. 

Les geometries dels estats de transició pel sistema [AuPH3]
+ són força similars a les obtingudes 

pel complex [Au(NHC)]+. El procés concertat és molt asincrònic (d(S-O) i d(C1- Corto)= 2.153 i 

3.322 Å per SA-ts2-PH3), la migració-1,2 d’hidrogen no està gaire avançada (d(Corto-H) i d(C1-

H) = 1.234 i 1.451 Å per SA-ts3-PH3) i les geometries de SA-ts2-PH3 i SA-ts5-PH3 són 

semblants amb la distància S-O lleugerament superior per al procés no concertat (d(S-O) = 

2.132 i 2.179 Å, respectivament, Figura 4.11). El sistema amb el complex real [AuPPh3]
+ també 
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presenta els estats de transició semblants i la distància S-O més llarga per la via no concertada 

(d(S-O) = 2.153 i 2.205 Å, SA-ts2-PPh3 i SA-ts5-PPh3 respectivament, Figura 4.11). 

 
Figura 4.11 Geometries dels estats de transició pels complexos [AuPH3]

+ i [AuPPh3]
+ (distàncies en Å i angles en 

graus). 

Així doncs, els resultats teòrics prediuen la formació del producte 9 a través del mecanisme 

concertat per a tots els complexos analitzats. 

Un altre aspecte interessant de l’estudi és la influència del lligand en l’espècie carbè/carbocatió 

d’or SA-5. A la Figura 4.12 es mostren les geometries de les espècies SA-5 pels sistemes amb el 

lligand fosfina i el carbè model, mentre que a la Taula 4.5 i a la Taula 4.6 es recullen una 

selecció de paràmetres estructurals i de l’anàlisi NBO, respectivament. 
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Els sistemes amb els lligands fosfina presenten l’angle O-C2-C1 més tancat i la distància (C1-

Au) lleugerament major (Taula 4.5). L’anàlisi NBO descriu les espècies SA-5 dels diferents 

sistemes amb la mateixa estructura de Lewis a l’entorn del centre metàl·lic, i per tant es 

correspon a l’esquema (b) de la Figura 4.8 que s’ha mostrat anteriorment pel sistema 

[Au(NHC)]+. En aquestes espècies (SA-5) la capacitat de retrodonació del metall es 

considerablement menor amb els lligands fosfina (valor de pertorbació de segon ordre LPAu  

LPC1*, Taula 4.6), contràriament del que passa amb la interacció de l’orbital lliure de l’oxigen 

amb l’orbital buit del carboni C1 (LPO  LPC1*, Taula 4.6). Per tant, els resultats indiquen que a 

menor capacitat de retrodonació del complex, major interacció oxigen - carbocatió i per això la 

geometria es distorsiona més tancant l’angle O-C2-C1. 

 
Figura 4.12 Geometries dels intermedis SA-5 per als catalitzadors [Au(NHC)]+, [AuPH3]

+ i [AuPPh3]
+ (distàncies en 

Å i angles en graus). 

Per altra banda, si comparem els sistemes dels dos lligand fosfina entre ells (model i real), 

destaca que mentre la capacitat de retrodonació és força semblant, la interacció de l’orbital lliure 

del lligand (LPL) amb l’orbital antienllaçant σ*(C1-Au) (LPL  σ*(C1-Au)) és molt diferent 

(117.6 kcal/mol per al complex model i 188.5 kcal/mol per al complex real, Taula 4.6). Així 

doncs, tot i que els resultats obtinguts pel sistema model [AuPH3]
+ i el real [AuPPh3]

+ són molt 

semblants, l’anàlisi NBO d’aquesta espècie mostra que la modelització del lligand 

trifenilfosfina per una fosfina no reprodueix correctament l’entorn del metall, concretament la 

descripció de l’enllaç de 3-centres-4-electrons [C1-Au :L]. 

A la Taula 4.6 també es mostren els valors de càrrega del Fragment-O dividit en tres parts: 

metall, lligand i cadena orgànica CH-CO-CH2. En relació amb la menor retrodonació que 

mostren els catalitzadors amb lligands de tipus fosfina, aquests deslocalitzen menys la densitat 

de càrrega positiva que es genera a l’entorn del carboni C1, i per tant, tot el fragment orgànic es 
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troba més carregat positivament (Taula 4.6). Aquests resultats indiquen que el caràcter carbè 

versus el carbocatió d’aquestes espècies es pot modular amb la naturalesa del lligand del 

complex d’or, i per tant concorden amb l’exposat en la introducció.112-117 

Taula 4.5 Paràmetres estructurals (distàncies en Å i angles en graus) de les espècies SA-5. 

SA-5 C1-Au C1-C2 C2-O O-C2-C1 

[Au(NHC)]+ 1.983 1.455 1.228 102.9 

[AuPH3]
+ 2.010 1.440 1.233 96.3 

[AuPPh3]
+ 2.022 1.437 1.241 93.6 

Taula 4.6 Valors de pertorbació de segon ordre (kcal/mol) i de càrregues (e-) obtinguts de 
l’anàlisi NBO de les espècies SA-5. 

Espècie Orbital donador / Orbital acceptor Càrregues NBO 

SA-5 

LPAu 

/LPC1* 

LPO 

/LPC1* 

LPL  

/σ*(C1-Au) Metall 

Fragment-O 

Lligand CHCOCH2

[Au(NHC)]+ 30.8 21.8 194.6 0.422 0.411 0.119 

[AuPH3]
+ 22.7 37.5 117.6 0.377 0.376 0.189 

[AuPPh3]
+ 21.6 44.9 188.5 0.345 0.411 0.183 

Així doncs, per la reacció del substrat 8 catalitzada pels complexos amb lligand fosfina s’ha 

trobat un mecanisme anàleg al presentat pel catalitzador [Au(NHC)]+ de tres etapes que 

condueix el producte 9: atac nucleòfil, reagrupament sigmatròpic [3,3’] i migració-1,2 

d’hidrogen. A més, amb aquest catalitzador també s’ha trobat el procés competitiu de formació 

de les espècies anàlogues a SA-5 i SA-6, sent menys favorable que el procés concertat. 

Finalment, l’anàlisi NBO dels intermedis SA-5 mostra diferències electròniques depenent de la 

naturalesa del lligand, indicant que el model [AuPH3]
+ no es pot considerar electrònicament 

anàleg al complex [AuPPh3]
+. 

4.3.5 Consideracions	metodològiques	respecte	al	perfil	de	reacció	

Les dues etapes competitives pels complexos reals [Au(IMes)]+ i [AuPPh3]
+ es van reoptimitzar 

emprant el funcional M06 en comptes del funcional B3LYP, per veure l’efecte que pot tenir en 

el perfil de reacció l’ús d’un funcional que inclou efectes de dispersió. 

La Figura 4.13 mostra les geometries dels mínims SA-2 i SA-2’ per als dos complexos 

analitzats. Si es comparen amb les obtingudes amb el funcional B3LYP, s’observen certes 
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diferències. En el cas de les espècies SA-2’ apareix una interacció d’enllaç d’hidrogen entre 

l’oxigen i l’hidrogen del carboni Corto del tiofenil; les distàncies són 2.489 i 2.473 Å per SA-2’-

IMes-M06 i SA2’-PPh3-M06, respectivament (Figura 4.13). Per altra banda, per a l’espècie 

SA-2-IMes-M06 s’observa una distorsió de l’angle L-Au-C1. Aquest angle té un valor al voltant 

dels 180º, excepte en aquest cas que és de 172.6º (Figura 4.13). Aquesta distorsió és deguda 

principalment a una interacció entre la densitat π d’un dels fenils del lligand (IMes) amb el 

substrat (Figura 4.13). Aquesta interacció té lloc especialment amb un hidrogen del carboni C3 i 

l’hidrogen del carboni Corto del tiofenil, que es troben aproximadament a 3 Å de distància del 

fenil del lligand. 

 
Figura 4.13 Geometries optimitzades amb el funcional M06 pels mínims SA-2 i SA-2’ (distàncies en Å i angles en 
graus). Energies de Gibbs relatives (ΔGsolv en kcal/mol). 

Aquestes interaccions representades pel funcional M06 són importants a l’hora de determinar 

quina de les dues conformacions és més estable. Pel complex [Au(IMes)]+ l’espècie SA-2 és 1.6 

kcal/mol més estable que SA-2’. Per la seva banda en canvi, el complex [AuPPh3]
+ presenta la 

situació inversa amb el confórmer SA-2 1.8 kcal/mol menys estable que SA-2’ (Figura 4.13); 

això és degut presumiblement al balanç de les interaccions CH···O i CH···π, ja que amb les 

geometries B3LYP sempre era més estable el confórmer SA-2. Tot i això, les diferències 

d’energia entre els dos confórmers són petites, i es pot suposar que es troben en equilibri i per 
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tant que es poden comparar els perfils de reacció referenciats a un mateix intermedi de reacció 

per a cada sistema, el del confórmer més estable (SA-2-IMes-M06 i SA2’-PPh3-M06 per a 

cada catalitzador). 

Aquestes interaccions esmentades pels intermedis de reacció no s’observen en els estats de 

transició corresponents. A la Figura 4.14 es mostren les geometries dels quatre estats de 

transició optimitzats emprant el funcional M06. La interacció d’enllaç d’hidrogen que es forma 

a les espècies SA-2’ amb el funcional M06 no és possible a SA-ts5, doncs el trencament de 

l’enllaç S-O allunya el tiofenil de l’oxigen. Per altra banda, la interacció observada a SA-2-

IMes-M06 entre un fenil del lligand i el substrat no és tan evident a SA-ts2-IMes-M06 ja que el 

tiofenil s’aproxima cap al carboni C1 per dur a terme el procés concertat i no és lliure per 

adoptar una geometria adequada que li permeti interaccionar amb el lligand. Per tant només 

resta l’altra interacció entre el fenil i el hidrogen del carboni C3, que serà més feble que a 

l’intermedi ja que la distància entre el fenil i l’hidrogen de C3 és més gran (passa de ~3.0 Å a 

~3.5 Å, Figura 4.14). En relació, l’angle L-Au-C1 és menys tancat (176.2º), i semblant al dels 

altres estats de transició (Figura 4.14). 

 
Figura 4.14 Geometries optimitzades amb el funcional M06 dels estats de transició de les dues etapes competitives 
per als sistemes amb el complex real (distàncies en Å i angles en graus). Barreres d’energia Gibbs (ΔG‡

solv en 
kcal/mol). 
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Pel que fa a la distància S-O, aquesta esdevé més petita en els estats de transició per al procés 

concertat (estats de transició SA-ts2) que per a l’altre ruta. Per contra, la diferència principal 

entre els dos funcionals és que en els estats de transició M06 la distància C1-Corto és al voltant de 

3 Å (Figura 4.14), i per tant, més curta que pels sistemes B3LYP (d(C1-Corto) = 3.416 i 3.322 Å 

pel SA-ts2-IMes i SA-ts2-PPh3, respectivament). 

A la Taula 4.7 es mostren les barreres d’energia dels dos processos analitzats amb els 

complexos reals mitjançant els dos funcionals, i la seva diferència. Es pot observar que sempre 

són més elevades pel funcional M06 en un rang de 1 a 3 kcal/mol. Per aquest funcional la 

barrera pel procés no concertat (SA-ts5) és similar amb els dos complexos, 11.2 i 11.1 kcal/mol, 

mentre que pel procés concertat (SA-ts2) amb el complex [Au(IMes)]+
 és més favorable (6.6 i 

9.0 kcal/mol, [Au(IMes)]+
(M06) [AuPPh3]

+
(M06), Taula 4.7). Així, mentre que per als perfils 

energètics B3LYP la preferència entre les dues rutes era quasi la mateixa independentment del 

lligand (ΔΔG‡
solv = 3.0 i 2.8 kcal/mol respectivament), amb M06 aquesta preferència és més 

gran amb el lligand IMes (ΔΔG‡
solv = 4.6 kcal/mol) que amb el lligand PPh3 (ΔΔG‡

solv = 2.1 

kcal/mol). 

Taula 4.7 Barreres d’energies de Gibbs (ΔG‡
solv en kcal/mol) pels estats de transició dels 

sistemes reals obtinguts emprant els funcionals B3LYP i M06. 

Cat. Funcional SA-ts2 SA-ts5 ΔΔG‡
solv 

[Au(IMes)]+ 
B3LYP 5.5 8.5 3.0  

M06 6.6 11.2 4.6  

[AuPPh3]
 + 

B3LYP 7.1 9.9 2.8  

M06 9.0 11.1 2.1  

Tot i que les diferències entre les dues barreres de cada sistema analitzat amb el funcional M06 

no disten molt entre elles, si que suggereixen una lectura diferent segons el catalitzador: pel 

complex [Au(IMes)]+ amb una diferència de ΔΔG‡
solv = 4.6 kcal/mol preveuen que només tindrà 

lloc el procés concertat, mentre que pel complex [AuPPh3]
+ amb una diferència de ΔΔG‡

solv = 

2.1 kcal/mol indiquen, que tot i està més afavorida la via concertada, l’altra ruta és un procés 

energèticament competitiu. Així doncs, els resultats obtinguts emprant un funcional que inclou 

els efectes de dispersió suggereixen que la via no concertada és competitiva amb el complex 

[AuPPh3]
+, i podria ser la causa del baix rendiment obtingut al laboratori amb el catalitzador 

PPh3AuCl/AgSbF6.  

Amb aquests resultats teòrics es va decidir analitzar més exhaustivament al laboratori la reacció 

catalitzada per a aquest complex amb la intenció de trobar alguna evidència experimental que 

pogués confirmar aquesta hipòtesi; per exemple la detecció de l’intermedi SA-6 ja que en el 

perfil de reacció pel complex [AuPH3]
+ apareix com un intermedi molt estable (Figura 4.10, 

pàgina 133). 
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Es va realitzar la reacció del substrat 8 catalitzada pel complex [AuCl(PPh3)]/AgSbF6, i es va 

obtenir un 87% de conversió, però només un 35% de rendiment pel producte 9 (Esquema 4.10). 

L’anàlisi del cru de reacció va permetre detectar cinc subproductes més que es mostren a 

l’Esquema 4.10. Cap d’ells va resultar ser l’espècie SA-6, que no s’ha detectat 

experimentalment. Tot i això, sembla plausible que aquests subproductes puguin ser generats a 

partir d’aquest intermedi mitjançant el mecanisme hipotètic que es mostra a l’Esquema 4.11. 

 
Esquema 4.10 Resultats experimentals obtinguts per la reacció del substrat 8 catalitzada pel complex 
[AuCl(PPh3)]/AgSbF6 formant-se el producte 9 i altres subproductes. 

Aquesta hipòtesi parteix d’un procés de migració d’hidrogen-1,3 a SA-6, que amb la ruptura 

simultània o no dels enllaços C1-Au i C4-S, obre el cicle de cinc membres i allibera el 

catalitzador. Aquest procés generaria l’intermedi SA-h1 que podria evolucionar a través del 

trencament homolític de l’enllaç S-C1 generant dues espècies radicalàries que per recombinació 

entre elles i/o addicionant-se àtoms d’hidrogen podrien formar alguns dels subproductes 

detectats, 10, 12, 13 i 14 (Esquema 4.10). 

 
Esquema 4.11 Esquema del mecanisme hipotètic per la formació dels subproductes observats al laboratori a partir de 
l’intermedi SA-6. 

Tot i que aquest hipotètic mecanisme no s’ha analitzat computacionalment, si que s’han calculat 

les energies relatives pel subproducte 11 i el pressuposat intermedi SA-h1. A l’Esquema 4.12 es 

mostren les energies d’aquestes espècies referenciades a l’intermedi SA-6-PH3, afegint una 

molècula de H2 o de catalitzador [AuPH3]
+ per a les espècies que ho requereixen per tenir un 

zero d’energies comú i poder comparar les seves energies. Es pot observar que l’intermedi SA-

h1 és 4.4 kcal/mol més inestable que SA-6-PH3, mentre que el subproducte 11 és -18.5 kcal/mol 

més estable. Per tant, aquestes espècies són termodinàmicament estables en el perfil de reacció, 

sobretot el subproducte 11 pel que els resultats indiquen que és 12.2 kcal/mol més estable que el 

producte de reacció 9 (Esquema 4.12). 
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Esquema 4.12 Valors d’energies Gibbs relatives (ΔGsolv en kcal/mol) entre diferents espècies involucrades en la 
reacció estudiada. Dins el perfil de reacció, l’energia Gibbs relativa de SA-6-PH3 és de -64.9 kcal/mol. 

Per altra banda, Liming Zhang i col·laboradors van publicar que la reacció de l’alquil sulfòxid 

15 (Esquema 4.13) catalitzada per complexos d’or genera el producte 16; aquest presenta un 

heterocicle de cinc membres amb el grup carboxílic en β a l’àtom de sofre (Esquema 4.13),304 

com l’intermedi SA-6. A més, la proposta mecanística que es presenta en aquest treball 

(Esquema 4.13) comença per un procés anàleg a la via no concertada que hem comentat pel 

nostra sistema, obtenint-se l’intermedi SA-h2 que es correspondria a l’espècie SA-6. La 

principal diferència entre aquestes dues espècies és la presència del grup tBu unit al sulfòxid en 

comptes dels grups de tipus fenil generalment emprats en aquest tipus de reaccions. Aquest bon 

grup sortint, pot permetre que SA-h2 evolucioni mitjançant una β-eliminació d’aquest grup, que 

seguida d’una protodemetal·lació i de la eliminació reductiva d’una molècula d’aigua pot 

generar el producte final 16 que conserva l’estructura principal de l’intermedi SA-h2. 

 
Esquema 4.13 Mecanisme proposat per la formació del producte 16 a partir del substrat 15.304  

Així doncs, tot i que aquesta reacció sigui un cas particular i l’intermedi SA-h2 no s’hagi 

detectat, l’estructura del producte 16 suggereix que el mecanisme per la seva formació sigui 
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inicialment anàleg al mecanisme per la via no concertada que s’ha trobat per a la reacció 

estudiada en aquest apartat. 

4.4 Estudi	mecanístic	de	 les	oxidacions	 intermoleculars	d’alquins	

terminals	amb	arilsulfòxids	

4.4.1 Resultats	experimentals	previs	

La reacció que s’analitzarà en aquest aparta pot ser etiquetada com la versió intermolecular de la 

reacció que s’ha exposat en l’apartat anterior. És la reacció entre un etilè terminal i un 

arisulfòxid catalitzada per complexos d’or(I) per formar la cetona corresponent en la posició 

interna del triple enllaç (C2), i l’arilació en posició orto del fenilsulfòxid (Esquema 4.14).305 

Aquesta reacció fou desenvolupada al laboratori pel grup del professor Gregorio Asensio que en 

front de la inesperada regioselectivitat observada independentment dels substituents dels 

substrats (R1, R2 i R3, Esquema 4.14), ens va plantejar fer l’estudi del mecanisme d’aquesta 

reacció.305 Aquest treball es va realitzar abans de l’estudi de la versió intramolecular, i per tant 

es desconeixia el mecanisme de reagrupament sigmatròpic [3,3’] per a aquest tipus de reaccions. 

La proposta mecanística més pròxima a aquest sistema era la que s’ha presentat per a la versió 

intramolecular publicada per Toste303 i Zhang304 en els seus respectius treballs (Esquema 4.8 de 

la pàgina 121). La majoria dels resultats d’aquest treball han estat publicats, i corresponen amb 

la publicació V de l’annex.305 Per la seva banda, els resultats de l’estudi per a la reacció 

intramolecular (apartat 4.3) estan en procés de redacció, i es preveu fer el mateix amb els 

resultats per a la reacció amb grups N-òxids (apartat 4.5). 

 
Esquema 4.14 Esquema de les reaccions experimentals entre un alquí i un arilsulfòxid catalitzada per complexos 
d’or(I).305 
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4.4.2 Detalls	computacionals	

L’estudi d’aquesta reacció s’ha realitzat utilitzant el funcional B3LYP167,168 i el programa 

Gaussian03.200 Per l’àtom d’or els electrons interns s’han descrit amb el pseudopotencial SDD193 

que inclou efectes relativistes i la resta d’electrons mitjançant la base doble-ζ associada a aquest 

potencial. La resta d’àtoms (C, H, P, N, O) han estat descrits pel conjunt de bases 6-31G(d).  

Totes les optimitzacions de geometria s’han realitzat en fase gas sense cap restricció geomètrica. 

La naturalesa de tots els punts estacionaris de la SEP s’ha confirmat mitjançant el càlcul de 

freqüències que també ha permès determinar els factors entròpics. Els efectes del solvent s’han 

introduït mitjançant càlculs puntuals en les geometries optimitzades utilitzant el mètode continu 

CPCM197,198 i diclorometà (ε = 8.93). Per a aquests càlculs s’ha emprat el conjunt de bases 6-

311++G(d,p) pels elements del grup principal i s‘ha definit una esfera de solvatació per 

l’hidrogen que realitza la migració. 

Les energies que es comentaran durant la discussió i que apareixen en totes les figures, excepte 

quan es digui el contrari, són les energies Gibbs en solvent Gsolv, que hem obtingut afegint, a la 

energia en dissolució Esolv (conjunt de bases 6-311++G(d,p)), els factors entròpics pel solut dels 

càlculs de freqüències en fase gas (Ggas - Egas) (conjunt de bases 6-31G(d)). 

G 	 	 E G 	E  

Tot l’estudi s’ha realitzat amb la simplificació del lligand trifenilfosfina (PPh3) pel lligand 

fosfina (PH3). També es va reduir la mida del sistema emprant com a substrat el metilacetilè en 

lloc del fenilacetilè, emprat al laboratori. 

Puntualment s’ha realitzat sobre algunes espècies l’anàlisi de població NBO (Natural Bond 

Orbital) emprant el programa NBO v3.1288 implementat en el Gaussian03.  

4.4.3 Resultats	i	discussió	

L’estudi teòric s’ha realitzat sobre la reacció entre el metilacetilè (17) i l’arilsulfòxid 18 

catalitzada pel complex [AuPH3]
+ per formar la cetona 19 (Esquema 4.15). Aquest és un sistema 

model de la reacció entre el fenilacetilè i l’arilsulfòxid 18 catalitzada pel complex 

Ph3PAuCl/AgSbF6 per donar la corresponent cetona, amb un rendiment del 87%. 
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Esquema 4.15 Reacció del sistema model que s’ha estudiat computacionalment. 

Primer es van analitzar les diferents interaccions que poden tenir lloc entre els substrats i el 

complex. Es van localitzar com a mínims més estables la coordinació del triple enllaç del 

metilacetilè al centre metàl·lic (SE-i-1) i la interacció d’aquest i l’oxigen del sulfòxid (SE-i-2, 

Figura 4.15). Si agafem com a zero d’energia la suma de les energies de cada espècie calculades 

per separat (17 + 18 + [AuPH3]
+), i a cadascuna d’aquestes espècies sumem el substrat que falta, 

obtenim que [SE-i-1 + 18] presenta una energia relativa de -7.7 kcal/mol, mentre que [SE-i-2 + 

17] de -12.2 kcal/mol. Per tant, la interacció més favorable és entre el catalitzador i 

l’arilsulfòxid. Això comportarà que la reacció sigui una mica més lenta, ja que el mecanisme de 

reacció que s’ha trobat, anàleg al presentat en l’apartat anterior, comença per l’atac nucleòfil del 

sulfòxid al triple enllaç quan aquest es troba coordinat al centre metàl·lic, és a dir, des de 

l’espècie SE-i-1. 

 
Figura 4.15 Geometria de les espècies per cada substrat interaccionant amb el catalitzador (distàncies en Å i angles 
en graus). 

Partint de l’estructura de l’espècie SE-i-1 s’ha trobat que l’arilsulfòxid 18 pot interaccionar 

mitjançant un dels parells d’electrons lliures de l’oxigen de dues maneres diferents: formant un 

enllaç d’hidrogen amb l’hidrogen del triple enllaç (d(O-H) = 1.689 Å, SE-1), o amb el centre 

metàl·lic (d(O-Au) = 2.376 Å, SE-1-syn Figura 4.16). L’espècie amb l’enllaç d’hidrogen SE-1 

és 2.7 kcal/mol més estable que SE-1-syn, i s’ha agafat com a zero d’energia (Figura 4.17). 

Encara que cadascuna d’aquestes espècies evoluciona a través de l’atac nucleòfil de l’oxigen 

sobre el carboni intern del triple enllaç, ho fan de forma diferent: des de SE-1 la reacció té lloc 

en anti al catalitzador i des de SE-1-syn en syn (Figura 4.16). Encara que es tracta del mateix 

procés, la diferent aproximació comporta que les geometries dels dos estats de transició siguin 

força diferents. Per la via anti la geometria de SE-ts1 suggereix que el metall encara es troba η2 

coordinat al triple enllaç i la distància (C2-O) és força llarga (d(C2-O) = 2.948 Å), indicant que 
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l’estructura és força semblant al reactiu. Per contra, l’estructura de SE-ts1-syn s’ha distorsionat 

més, doncs el catalitzador s’ha desplaçat en vers el carboni C1 (d(C1-Au) = 2.096 Å i l’angle 

(Au-C1-C2) = 123.9º) i la distància (C2-O) és força més curta (d(C2-O) = 2.216 Å), indicant que 

el procés està més avançat que per a la via anti. Aquestes diferències es veuen reflectides en les 

barreres d’energia, doncs la via anti és més accessible amb una barrera d’energia de 4.3 

kcal/mol (SE-ts1) mentre que la via syn presenta una barrera de 12.7 kcal/mol (SE-ts1-syn, si 

ho referenciem a l’espècie SE-1 la barrera és de 15.4 kcal/mol, Figura 4.17). A la Figura 4.17 es 

mostren els perfils d’energia de les dues vies. 

Per la seva banda, els intermedis SE-2 i SE-2-syn mostren que el resultat d’aquest procés és la 

formació dels enllaços C2-O i C1-Au, (Figura 4.16) i que l’isòmer amb el catalitzador en cis 

respecte l’oxigen SE-2-syn és 2.3 kcal/mol més estable que el seu anàleg per la via anti SE-2. 

En resum, els resultats indiquen que l’atac nucleòfil en anti és més accessible, i per tant que la 

reacció només evolucionarà a través d’aquesta aproximació. Per això, tot i que s’ha analitzat el 

mecanisme complet per les dues vies a continuació només s’exposaran els resultats per la via 

anti. 

 
Figura 4.16 Geometries de les espècies involucrades en el processos d’atac nucleòfil anti i syn, i les seves energies 
de Gibbs relatives (ΔGsolv en kcal/mol) (distàncies en Å i angles en graus). 
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Figura 4.17 Perfils d’energia Gibbs en dissolució (ΔGsolv en kcal/mol) de les vies syn (perfil vermell) i anti (perfil 
blau) per al procés d’atac nucleòfil de la reacció entre el metilacetilè i l’arilsulfòxid 18 catalitzada pel complex 
[AuPH3]

+. 

L’evolució des de SE-2 es va plantejar segons el mecanisme proposat per a la versió 

intramolecular de Toste i Zhang (Esquema 4.8 de la pàgina 121). Es va analitzar el trencament 

de l’enllaç S-O agafant com a coordenada de reacció la distància entre aquests dos àtoms (sofre 

i oxigen) des de l’intermedi SE-2, i allargant-la progressivament. No es va localitzar cap estat 

de transició sinó un augment de l’energia en cada punt. La geometria dels darrers punts, com per 

exemple per d(S-O) = 3.64 Å, és interessant (SA-SO-fix-364, Figura 4.18). Analitzant el 

fragment on es troba el catalitzador es pot identificar que adopta una estructura anàloga a les 

espècies SA-5 que s’han exposat pel sistema intramolecular (Figura 4.7, pàgina 129), indicant la 

mateixa naturalesa que aquestes, entre un carbè i un carbocatió d’or: angle (C1-C2-O) = 101.2º, 

diedre (Au-C1-C2-O) = 92.5º, d(C2-O) = 1.232 Å, d(C1-C2) = 1.456 Å, i d(C1-Au) = 2.015 Å 

(Figura 4.18). Si es relaxa aquesta estructura sense cap restricció geomètrica s’obté l’espècie 

inicial SE-2. Per tant, a partir de l’intermedi SA-3 no s’ha trobat una etapa de reacció per la 

ruptura de l’enllaç S-O. 

 
Figura 4.18 Geometria de l’espècie obtinguda en fixar la distància S-O a un valor de 3.642 Å (distàncies en Å i 
angles en graus). 
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S’han localitzat dos confórmers diferents de SE-2 mitjançant la rotació de l’enllaç S-O. Aquests 

mostren una diferència important, doncs cadascun presenta un substituents diferent del sofre en 

la direcció del carboni C1: el parell no enllaçant del sofre a l’intermedi inicial SE-2, el fenil a 

SE-3, i el metil a SE-3’ (Figura 4.19). Per la seva banda, les distàncies d’enllaç S-O i C1-O no 

varien sensiblement entre les tres conformacions. A la Figura 4.19 es mostren les geometries 

dels tres confórmers i les espècies que s’han localitzat a través d’aquests. 

 
Figura 4.19 Geometries de SE-2, dels seus confórmers SE-3 i SE-3’, i de les espècies involucrades en les etapes 
concertades que s’han trobat a partir d’aquestes per al trencament de l’enllaç S-O: reagrupament sigmatròpic [3,3’] i 
migració d’un hidrogen del metil unit a l’àtom de sofre (distàncies en Å). 
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El canvi conformacional de SE-2 a SE-3 presenta una barrera d’energia de 4.9 kcal/mol (SE-

ts2). La rotació de l’enllaç S-O durant aquest canvi conformacional es pot seguir amb l’angle 

diedre C2-O-S-Cipso i el canvi de posició del fenil respecte la cadena orgànica amb la distància 

entre els àtoms Corto i C1 (diedre (C2-O-S-Cipso) = -97.6, 9.6 i 64.9º i d(C1-Corto = 5.129, 4.285 i 

3.421 Å a SE-2, SE-ts2 i SE-3, respectivament Figura 4.19). 

A l’analitzar el trencament de l’enllaç S-O des de SE-3 es va trobar l’estat de transició pel 

reagrupament sigmatròpic [3,3’] (SE-ts3), anàleg al proposat per la via intramolecular: procés 

concertat de ruptura de l’enllaç S-O i atac nucleòfil per part d’un dels carbonis Corto del fenil 

(SE-ts3 i SE-4 Figura 4.19). A la Taula 4.8 es mostren les distàncies d’enllaç més rellevants per 

aquest procés. La geometria de l’estat de transició SE-ts3 mostra que el reagrupament 

sigmatròpic [3,3’] és un procés asincrònic (igual que per al sistema intramolecular): la distància 

d’enllaç S-O és més gran que a l’intermedi SE-3 mentre que la distància C1-Corto quasi no s’ha 

reduït (Taula 4.8). També es pot observar com les distàncies d’enllaç de tot el fragment Au-C1-

C2-O s’han modificat considerablement a l’estat de transició (SE-ts3), indicant que el 

trencament de l’enllaç S-O requereix la reestructuració electrònica de tot aquest fragment. El 

resultat d’aquesta reestructuració és l’intermedi SE-4. Aquest, a part de mostrar la ruptura de 

l’enllaç S-O i la formació del C1-Corto, també mostra, a diferència del seu antecessor SE-3, un 

enllaç C1-C2 simple i un enllaç C2-O doble (Figura 4.19). Finalment també cal destacar que en 

aquest procés s’ha perdut l’aromaticitat del fenil amb la hibridació sp3 del carboni Corto que ha 

format el nou enllaç. 

Taula 4.8 Paràmetres geomètrics (distàncies en Å) de les espècies implicades en 
l’etapa de reagrupament sigmatròpic [3,3’]. 

 Au-C1 C1-C2 C2-O S-O S-Cipso Cipso-Corto Corto-C1 

SE-3 2.047 1.335 1.463 1.648 1.759 1.411 3.421 

SE-ts3 2.017 1.445 1.255 2.565 1.737 1.421 3.251 

SE-4 2.118 1.515 1.211 4.574 1.723 1.492 1.618 

Energèticament, el procés de reagrupament sigmatròpic és molt favorable, doncs presenta una 

barrera d’energia de 1.7 kcal/mol (SE-ts3) i el producte que es forma SE-4 és 17.1 kcal/mol 

més estable que el seu predecessor SE-3. El perfil energètic es mostra a la Figura 4.21. 

Per la seva banda, a partir de la conformació SE-3’ (Figura 4.19), on el metil del sofre es troba 

en la direcció del carboni C1, també s’ha explorat el camí de trencament de l’enllaç S-O. S’ha 

trobat un estat de transició concertat on simultàniament té lloc la ruptura de l’enllaç S-O i la 

migració d’un dels hidrògens del metil (SE-ts3’, Figura 4.19). El resultat d’aquest procés són 

dues espècies en conjunt relativament estables (19.0 kcal/mol més estable que SE-3’) on destaca 

el doble enllaç CH2-S en el tiofenil (d(S-C) = 1.626 Å) i el grup carboxílic en posició-α respecte 

al carboni unit al metall per un enllaç simple (d(C2-O) = 1.243 Å i d(C1-Au) = 2.119 Å, SE-4’ 

Figura 4.19). Tot i això, aquest procés presenta una barrera d’energia de 5.2 kcal/mol i per tant 
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està desafavorit respecte al camí de reacció del reagrupament sigmatròpic [3,3]’ (barrera 

d’energia de 1.7 kcal/mol, SE-ts3). 

Des del producte del procés sigmatròpic [3,3’] (SE-4) s’ha trobat un camí de reacció a través de 

la migració-1,2 d’hidrogen entre el carboni Corto i el carboni C1. Aquest procés comporta la 

recuperació de l’aromaticitat del tiofenil i la formació de l’espècie SE-5 que es correspon al 

producte de la reacció (19) amb el catalitzador interaccionant amb la densitat π de l’anell 

aromàtic (Figura 4.20). La migració de l’hidrogen té lloc en anti respecte al catalitzador, i la 

geometria de l’estat de transició SE-ts4 mostra unes distàncies entre l’hidrogen i els dos 

carbonis semblants (d(H-Corto) i d(H-C1) = 1.282 i 1.261 Å, respectivament), mentre les 

distàncies C1-Corto i C1-Au són lleugerament majors que a l’intermedi SE-4 (Figura 4.20). El 

producte resultant SE-5 és 37.0 kcal/mol més estable que SE-4. No obstant la migració-1,2 

d’hidrogen presenta una barrera d’energia de 22.6 kcal/mol (SE-ts4).  

A partir de l’intermedi SE-4 s’ha trobat un altre camí de reacció via una migració alternativa del 

mateix hidrogen del carboni Corto, la migració-1,4 fins a l’àtom d’oxigen que condueix a la 

formació de la forma tautòmera enòlica del producte 19. En la Figura 4.20 es mostren les 

geometries de les espècies implicades. Mitjançant la rotació de l’enllaç C1-C2 (SE-ts5) l’espècie 

SE-4 evoluciona cap a un altre confórmer (SE-6) on l’hidrogen que durà a terme la migració es 

troba força pròxim a l’oxigen (d(H-O) = 3.494, 2.701 i 2.031 Å per SE-4, SE-ts5 i SE-6, 

respectivament). A partir d’aquest nou intermedi SE-6 té lloc la migració-1,4 de l’hidrogen (SE-

ts6) que condueix al producte enol amb el catalitzador interaccionant amb el doble enllaç C1-C2 

que s’ha format (SE-7). Aquest camí de reacció presenta unes barreres d’energia de 6.4 i 3.9 

kcal/mol per a SE-ts5 i SE-ts6, respectivament, i per tant és més favorable que la migració-1,2 

d’hidrogen sobre el carboni C1 (22.6 kcal/mol, SE-ts4). 

Aquest nou camí de reacció mostra que la migració de l’hidrogen del carboni Corto del tiofenol 

es força accessible, com era previsible ja que així es recupera l’aromaticitat. No obstant, la 

barrera elevada per la migració-1,2 del hidrogen sobre el carboni C1 indica que el procés de 

formació de l’enllaç C1-H no és tan favorable. La causa és que aquest enllaç es forma 

simultàniament al trencament de l’enllaç C1-Au, i el trencament inicial d’aquest enllaç no es tan 

accessible. Per contra, en la migració-1,4 el protó interacciona amb un parell d’electrons lliure 

de l’oxigen, i és a posteriori que l’enllaç C1-Au es trenca per esdevenir l’orbital π del doble 

enllaç C1-C2. 
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Figura 4.20 Geometries de les espècies involucrades en la darrera etapa de reacció, la migració d’hidrogen-1,2 o la 
migració d’hidrogen-1,4 (distàncies en Å). 

Així doncs els resultats mostren que el camí de reacció més accessible condueix al producte en 

la seva forma enòlica. Per altra banda però, el càlcul dels dos tautòmers mostra que la forma 

cetònica 19 és 8.0 kcal/mol més estable. Així doncs, assumint que l’equilibri ceto-enòlic és 

accessible entre els dos tautòmers, és factible preveure que el tautòmer enòlic evolucioni cap a 

la forma cetònica (producte 19), ja que és el producte de reacció termodinàmic i les reaccions al 

laboratori es duien a terme durant un període de 16 hores. 

En resum, el camí de reacció més favorable transcorre a través de tres etapes: atac nucleòfil, 

reagrupament sigmatròpic [3,3’] i migració-1,4 d’hidrogen que condueix al producte enol. A la 

Figura 4.21 es mostra el perfil de reacció complet que s’ha trobat a partir de l’atac nucleòfil amb 

el catalitzador en anti. El mecanisme de reacció que condueix fins al tautòmer enòlic SE-7 

transcorre a través d’unes barreres d’energia inferiors a 7 kcal/mol (perfil blau). Per tant, aquest 

perfil indica que la reacció a través d’aquest mecanisme és accessible i molt favorable (el 

producte enol és 46.7 kcal/mol més estable que els dos reactius per separat). Tot i això, és molt 

provable que la reacció transcorri més lentament del que suggereix aquest perfil per dues 

causes: per la interacció catalitzador etilè (SE-i-1) que es requereix per iniciar el camí de 
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reacció és menys favorable que la interacció del catalitzador amb el sulfòxid (SE-i-2, Figura 

4.15); i pel procés de tautomerització ceto-enòlica que ha de tenir lloc al final. 

 
Figura 4.21 Perfil d’energies Gibbs en dissolució (ΔGsolv en kcal/mol) del mecanisme de la reacció analitzada: atac 
nucleòfil en anti respecte al catalitzador, reagrupament sigmatròpic [3,3’] i migració-1,4 d’hidrogen que condueix al 
producte enol (perfil blau); el perfil vermell correspon a la via alternativa de migració-1,2 d’hidrogen que condueix 
directament al producte cetònic 19. 

A la vista dels resultats teòrics, el grup d’Asensio va dissenyar dos experiments per intentar 

atrapar el suposat intermedi α-oxo carbènic d’or, que l’estudi teòric no havia localitzat com a 

mínim de la superfície de potencial, producte del trencament de l’enllaç S-O sense que es 

produeixi l’arilació de forma concertada (reagrupament sigmatròpic [3,3’]). En concret els 

experiments consistien en afegir un substrat arè extern en excés (18-B i 18-C) a la reacció entre 

l’alquí 17-Ph i l’arilsulfòxid 18-A o 18 (respectivament, Esquema 4.16), en presència d’un 

catalitzador d’or amb el supòsit que si la reacció transcorre a través de l’intermedi carbènic, part 

d’aquest reaccionaria amb els substrats arè extern. Per a cap dels dos experiments es va observar 

el producte de creuament amb els arens 18-B i 18-C (productes 19-Ph-B i 19-Ph-C, Esquema 

4.16 respectivament), i per tant, no s’ha atrapat l’espècie α-oxo carbènica d’or.305 Aquests 

resultats són coherents amb el mecanisme concertat via el reagrupament sigmatròpic [3,3’], ja 

que aquest evita l’arilació d’un substrat extern. 

En un treball posterior, Lin et al. han realitzat uns experiments semblants d’entrecreuament per 

a la reacció entre alquins i Ph2SO, i tampoc han obtingut barreja de productes, reafirmant el 

mecanisme concertat en front de la formació de l’espècie α-oxo carbènica.314 
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Esquema 4.16 Reaccions intermoleculars d’oxiarilació realitzades al laboratori per atrapar un possible intermedi α-
oxo carbè d’or amb un arè extern en excés.305 

4.5 Estudi	mecanístic	de	 les	oxidacions	 intramoleculars	d’alquins	

terminals	amb	grups	N‐òxids	

4.5.1 Resultats	experimentals	previs	

En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts per l’estudi mecanístic d’una reacció d’atac 

nucleòfil d’un grup N-òxid sobre un triple enllaç. El grup del professor Liming Zhang l’any 

2009 va desenvolupar la reacció que es mostra a l’Esquema 4.17.301 De forma general aquesta és 

la reacció d’un substrat amb una amina terciària i un triple enllaç terminal que a través de dos 

processos genera la corresponen piperidina-4-ona: oxidació de l’amina per generar l’espècie N-

òxid, i atac nucleòfil intramolecular d’aquest grup sobre l’alquí mitjançant un catalitzador d’or 

(Esquema 4.17). 

 
Esquema 4.17 Esquema general de la reacció estudiada. 

Al laboratori es va emprar la N-(3-butinil)piperidina (20) com a substrat inicial per a analitzar 

les condicions òptimes de reacció. Utilitzant com agent oxidant un equivalent de l’àcid m-

cloroperoxibenzoic (m-CPBA) per generar in situ l’espècie N-òxid, es va obtenir la formació del 
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producte 21 en presència de complexos d’or amb un lligand de tipus fosfina (Taula 4.9). En 

concret, els millors resultats s’observaren afegint al medi de reacció tamís molecular de 4 Å, i 

emprant com a catalitzadors els complexos [Ph3PAuNTf2] i [Et3PAuNTf2] (rendiments del 94% 

i 93%, Taula 4.9 entrades 5 i 6).  

Taula 4.9 Resultats experimentals per a la reacció de 20 catalitzada per diferents complexos d’or.301 

 

Entrada Catalitzador (5%) Temperatura / Temps  21 (%) 

       1 Ph3PAuNTf2 0º / 1h 87 

       2 Ph3PAuNTf2 -20º / 8h 80 

       3 (4-CF3Ph)3PAuNTf2 0º / 1h 54 

       4 Ph3PAuCl/AgSbF6 0º / 1h 72 

       5a Ph3PAuNTf2 0º / 1h 94 

       6a Et3PAuNTf2 0º / 1h 93 
a En presència de tamís molecular de 4 Å (5:1 en pes respecte a l’oxidant m-CPBA).  

Els mateixos autors van realitzar la proposta mecanística per al procés catalític que es mostra a 

l’Esquema 4.18, on destaca la presència d’un intermedi de tipus carbè d’or, generat pel 

trencament de l’enllaç N-O posterior a l’atac nucleòfil.  

 

Esquema 4.18 Hipòtesi mecanística inicial proposada per Zhang et al.301 
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Així doncs, ens vam proposar analitzar el mecanisme de reacció del procés catalític que 

condueix a la formació de la piperidina-4-ona (21) partint de l’espècie N-òxid (20-ox), amb 

l’especial interès davant de l’existència o no, de l’espècie de tipus carbè d’or. 

A principis de 2012, i amb l’estudi d’aquesta reacció molt avançat, el grup del professor 

Kendall N. Houk va publicar un treball amb l’anàlisi computacional del mecanisme per a 

aquesta mateixa reacció; concretament pel substrat amb R1 = H i R2 = Me de l’Esquema 4.17 i 

el catalitzador PPh3AuNTf2.
307 A l’Esquema 4.19 es mostra el mecanisme proposat basant-se en 

els resultats de l’estudi teòric i en experiments que van realitzar al laboratori. 

El mecanisme que proposen per la formació del producte observat al laboratori H-4 a partir de 

l’espècie N-òxid H-1 transcorre a través de 3 etapes (Esquema 4.19): atac nucleòfil (H-ts1), 

etapa concertada a través d’una reacció etiquetada com hetero-retroene (H-ts2), i un procés de 

ciclació mitjançant la formació d’un enllaç C-C (H-ts3). També van analitzar la proposta 

mecanística de Zhang et al.: però per a l’etapa on es fragmenta l’enllaç N-O (H-ts4, Esquema 

4.18) van trobar una barrera d’energia elevada (25.6 kcal/mol, H-ts4); per altra banda l’espècie 

resultant H-5 és 5.9 kcal/mol més estable en forma triplet (H-5t, Esquema 4.19). A partir 

d’aquesta espècie triplet van trobar dos camins de reacció, que condueixen a l’espècie H-7 i al 

producte final H-4, però a través de barreres d’energia superiors a 29 kcal/mol.307 

També van dissenyar experiments al laboratori per reafirmar el mecanisme concertat. Van 

realitzar la reacció amb un substrat deuterat en la posició α del nitrogen d’on suposadament 

parteix l’hidrogen que migra en el procés concertat, i es va detectar molt poca pèrdua de deuteri, 

suggerint que la migració de l’hidrogen és intramolecular.307 Per altra banda van realitzar un 

parell d’experiments que suggereixen que aquest tipus de reaccions no transcorren a través d’un 

intermedi α-oxo carbè d’or com el proposat per Zhang et al. (Esquema 4.18). 

 
Esquema 4.19 Mecanisme proposat per Houk et al. per a la reacció de l’espècie N-Òxid H-1 catalitzada pel complex 
AuPH3.

307 Energies de Gibbs relatives per als mínims en blau (ΔGsolv en kcal/mol) i barreres d’energia per als estats 
de transició en vermell (ΔG‡

solv en kcal/mol). 
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4.5.2 Detalls	computacionals	

Excepte quan s’indiqui el contrari, els resultats que es comentaran s’han obtingut mitjançant 

càlculs d’optimització en solvent (diclorometà ε = 8.93) emprant el mètode continu SMD199 

implementat en el programa Gaussian09.201 S’ha utilitzat el funcional B3LYP,167,168 el conjunt 

de bases 6-311++G(d,p) pels elements dels grups principals, i per l’àtom d’or el 

pseudopotencial SDD193 pels electrons interns i per la resta la base doble-ζ associada a aquest 

potencial. Els valors d'energia que es mostraran són energies Gibbs que s’han obtingut del 

càlcul de freqüències de cada punt estacionari de la superfície de potencial. 

Puntualment s’ha realitzat l’anàlisi de poblacions NBO sobre certes espècies per estudiar-ne la 

distribució de càrregues emprant el programa NBO v3.1288 implementat en el Gaussian09; 

també s’ha realitzat l’anàlisi de poblacions (natural spin orbitals) per representar els orbitals 

naturals amb spin desaparellat. 

Per reduir el cost computacional i els problemes conformacional derivats de la utilització del 

catalitzador experimental, s’ha emprat el model [AuPMe3]
+ en el lloc de l’espècie activa del 

catalitzador real [AuPEt3]
+. 

4.5.3 Mecanisme	de	reacció	

En primer lloc es va optimitzar el reactiu inicial 20 tenint en compte que aquest podia presentar 

diferents conformacions. Amb el grup piperidinil en la conformació de cadira (més estable que 

la conformació de vaixell com pel ciclohexà) existeixen dos confórmers diferents ja que la 

cadena alifàtica pot ocupar una posició axial o equatorial del cicle (Figura 4.22). Les dues 

espècies més estables que s’han optimitzat es mostren en la Figura 4.22 juntament amb les 

respectives espècies N-òxid. La conformació amb la cadena en posició equatorial 20-eq és 3.5 

kcal/mol més estable que l’altra en posició axial (20-ax), mentre que el corresponent intermedi 

N-òxid 20-ox-eq també és més favorable (1.4 kcal/mol respecte 20-ox-ax). Per tant, l’estudi del 

mecanisme de la reacció catalitzada per complexos d’or es va realitzar a partir de l’espècie que 

presenta la cadena alifàtica en posició equatorial (20-ox-eq).  

La interacció més favorable que s’ha trobat entre l’intermedi 20-ox-eq i el catalitzador 

[AuPMe3]
+ té lloc mitjançant un parell lliure de l’oxigen, obtenint-se el complex lineal NA-1 

(angle(O-Au-P) = 175.0º i d(O-Au) = 2.116 Å, Figura 4.23). Aquesta espècie pot evolucionar 

mitjançant un estat de transició (NA-ts1) on s’observa clarament que la interacció O-Au es 

debilita mentre que se’n forma una de nova entre la densitat π del triple enllaç i el metall (d(O-

Au) = 2.116 i 2.412 Å i d(C1-Au) = 3.775 i 2.370 Å a NA-1 i NA-ts1, Figura 4.23). El resultat 

d’aquest procés és la coordinació de tipus η2 per part del triple enllaç, mentre l’oxigen resta 

encarat amb un parell no enllaçant cap el centre metàl·lic, però a una d(Au-O) de 2.504 Å (NA-
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2). A la Figura 4.23 es mostren les geometries d’aquestes espècies i es pot observar com l’estat 

de transició NA-ts1 és semblant al producte (product-like). Això es veu reflectit en que les seves 

energies són pròximes: la barrera d’energia de NA-ts1 és de 10.3 kcal/mol mentre que la nova 

coordinació (NA-2) és 9.3 kcal/mol més inestable que l’espècie NA-1. 

 
Figura 4.22 Geometries i energies Gibbs relatives (ΔGsolv en kcal/mol) dels diferents confórmers optimitzats per a les 
espècies 20 i 20-ox (distàncies en Å). 

A partir d’aquesta espècie NA-2 s’ha trobat l’atac nucleòfil del grup N-òxid sobre el triple 

enllaç en syn respecte al catalitzador. L’estructura de l’estat de transició corresponent (NA-ts2) 

mostra com l’oxigen s’aproxima al carboni central (C2) del triple enllaç (d(C2-O) = 2.498 Å), a 

l’hora que el centre metàl·lic es desplaça separant-se d’aquests dos àtoms (d(O-Au) = 3.005 Å i 

d(C2-Au) = 2.806 Å) i s’apropa al carboni terminal C1 (d(C1-Au) = 2.059 Å). El resultat de 

l’atac nucleòfil és l’intermedi NA-3 que presenta un nou heterocicle de 5 membres (C2-C3-C4-

N-O) per la formació de l’enllaç C2-O (d(C2-O = 1.445 Å), un enllaç doble C1-C2 (d(C1-C2 = 

1.323 Å) i un enllaç de tipus σ C1-Au (d(C1-Au = 2.059 Å).  

El procés d’atac nucleòfil presenta una barrera d’energia de 4.3 kcal/mol (NA-ts2) des de 

l’intermedi NA-2, però la barrera global des de l’espècie més estable NA-1 és de 13.6 kcal/mol. 

Tot i això el procés està afavorit per la formació de l’intermedi NA-3 que té una energia relativa 

de -15.2 kcal/mol i és força més estable que les altres espècies.  

Cal destacar que, a diferència de l’observat pels sistemes dels dos apartats anteriors (substrats 

sulfòxids) on també es va trobar l’atac nucleòfil en anti (sent per a aquells sistemes més 

favorable que en syn), per a aquest sistema no s’ha trobat un estat de transició que condueixi a 

l’isòmer amb el catalitzador en anti, i per tant, la resta de reacció s’ha realitzat a partir de 

l’isòmer syn NA-3.  
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La proposta mecanística inicial suposava que la reacció prosseguia mitjançant el trencament de 

l’enllaç N-O formant-se l’intermedi de tipus carbè d’or. L’estudi teòric aquí realitzat però, 

analitza l’evolució de NA-3 a través de tres processos diferents que impliquen el trencament de 

l’enllaç N-O: trencament heterolític, trencament homolític i procés concertat. A continuació 

s’exposaran les tres vies.  

 
Figura 4.23 Geometries i energies Gibbs relatives (ΔGsolv en kcal/mol) de les espècies inicials d’interacció entre el 
reactiu N-òxid i el catalitzador, i de les involucrades en l’atac nucleòfil (distàncies en Å i angles en graus). 

Des de l’espècie NA-3 s’ha trobat el trencament heterolític de l’enllaç N-O per una distància 

N···O de 2.573 Å (NA-ts3, Figura 4.24). El producte resultant NA-4 presenta una geometria on 

destaca l’angle O-C2-C1 = 92.7º especialment tancat i el diedre O-C2-C1-Au = 86.7º. Aquesta 

estructura recorda a l’espècie SA-5 de la reacció intramolecular S-O (Figura 4.7, pàgina 129). 

Com per aquell sistema, s’adopta aquesta geometria per facilitar l’estabilització del carbocatió 

que es genera al carboni C1 en aquest procés mitjançant la interacció d’un dels parells lliures de 

l’oxigen del grup carboxílic, a part de la retrodonació del metall. La càrrega NBO del fragment 

LAuC1C2OC3- a NA-4 és de +0.886 e- i l’esquema dels seus orbitals és anàleg al presentat a la 

Figura 4.8, pàgina 131.  
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Figura 4.24 Geometries de les espècies involucrades en la via de trencament heterolític (distàncies en Å i angles en 
graus). 

A partir de NA-4 es va buscar el procés de migració d’hidrur de C6 a C1, seguint la proposta 

inicial de Zhang et al. (Esquema 4.18), però no es va trobar. En canvi aquest intermedi 

evoluciona fàcilment (barrera d’energia de 5.7 kcal/mol, NA-ts4, Esquema 4.20) a través de la 

interacció del parell lliure de l’amina amb el carboni C2, (d(N-C2 = 2.975 i 2.239 Å a NA-4 i 

NA-ts4, Figura 4.24). L’espècie resultant NA-5 presenta un nou heterocicle de quatre membres 

(N-C2-C3-C4) i una estructura semblant a un epòxid entre l’oxigen i els carbonis C2 i C1 (d(O-

C2) = 1.361 Å, d(O-C1) = 1.535 Å i un angle (O-C2-C1) = 65.8º, Figura 4.24).  

Malgrat els nombrosos intents, a partir de l’intermedi NA-5 no s’ha trobat cap etapa de reacció 

posterior. Per tant, tenint en compte que les barreres d’energia per a les dues etapes són baixes 

(9.0 i 5.7 kcal/mol a NA-ts3 i NA-ts4, Esquema 4.20), i que aquests intermedis NA-4 i NA-5 

presenten unes energies relatives similars a NA-3 (-13.8, -14.7 i -15.2 kcal/mol respectivament), 

es pot concloure que les tres espècies es podrien trobar en equilibri (Esquema 4.20). No obstant, 

cap de les dues espècies (NA-4 i NA-5) ha estat proposada ni detectada experimentalment, el 

que suggereix que és un camí que no es produeix. 

 
Esquema 4.20 Esquema de la via de trencament heterolític de l’enllaç N-O. Energies de Gibbs relatives per als 
mínims en blau (ΔGsolv en kcal/mol) i barreres d’energia per als estats de transició (ΔG‡

solv en kcal/mol). 
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La segona via que s’ha investigat a partir de NA-3 és el trencament homolític de l’enllaç N-O 

per generar una espècie diradical·lària. Analitzant la superfície de potencial pel sistema amb la 

multiplicitat de triplet, es va localitzar l’espècie NA-6(t) (Figura 4.26). En la Figura 4.25 es 

mostren els dos orbitals semiplens SOMO (singly occupied molecular orbital). Com es pot 

observar, els orbitals es localitzen principalment sobre els àtoms de nitrogen, oxigen i carboni 

C1, que presenten unes densitats de spin de Mulliken per a cadascun de 0.671, 0.449 i 0.865 e-, 

respectivament. Els orbitals SOMO i les densitats de spin s’han obtinguts a partir de càlculs 

NPA (natural population analysis). Per altra banda, cal destacar que aquesta espècie triplet amb 

una energia relativa de -16.7 kcal/mol és més estable que els intermedis NA-3, NA-4 i NA-5 (-

15.2, -13.8 i -14.7 kcal/mol) i per tant, energèticament favorable. 

 
Figura 4.25 Representació dels orbitals SOMO de l’anàlisi NBO (isovalue 0.05) per a l’espècie NA-6(t).  

Com que aquest procés requereix un canvi de spin de singlet a triplet, aquest tindrà lloc en un 

punt d’encreuament entre les superfícies de potencial per als dos estats de spin. Per trobar 

aquests punts s’ha utilitzat un mètode aproximat que ha estat emprat en altres sistemes amb 

metalls de transició.321,322 El programa en qüestió, desenvolupat per J. N. Harvey,323 busca una 

geometria del sistema on l’energia sigui molt semblant per als dos estats de spin, i per tant on és 

més provable que pugui existir un punt d’encreuament entre les dues superfícies de potencial, i 

l’optimitza fins obtenir-ne un mínim d’energia o MECP (Minimum Energy Crossing Point). Per 

fer-ho el codi genera dos inputs (fitxers d’entrada) Gaussian† per a cada estat de spin, i en 

calcula l’energia potencial i el seu gradient, n’extreu els outputs (fitxers de sortida), i genera un 

gradient efectiu en direcció del MECP que utilitza per obtenir una nova geometria fins que el 

sistema convergeix. 

Es va trobar un punt d’encreuament pel trencament homolític de l’enllaç N-O per una distància 

de 2.282 Å (Mecp-1, Figura 4.26). A partir de la geometria del Mecp-1, i fent una optimització 

per a cada estat de Spin es va comprovar que s’obtenien els mínims respectius NA-3 i NA-6(t). 

L’energia de Gibbs de l’espècie Mecp-1 es va calcular de forma aproximada fent el càlcul de 

                                                      

† El càlcul dels MECPs es va realitzar amb el programa Gaussian03, ja que és on es podia aplicar el 

programa del grup de Harvey. 
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freqüències pels dos estats de spin, tot i no ser mínims ni punts de sella de les respectives 

superfícies de potencial, i fent-ne la mitja.†*La barrera d’energia per aquesta etapa és de 8.3 

kcal/mol (Mecp-1), i per tant és competitiva al trencament heterolític (NA-ts3, barrera d’energia 

de 9.0 kcal/mol). 

 
Figura 4.26 Geometries de les espècies involucrades en la via de trencament homolític (distàncies en Å i angles en 
graus). 

A partir de l’intermedi NA-6(t) es va localitzar sense canviar d’estat de spin (triplet a triplet) un 

estat de transició per a la migració de l’hidrogen del carboni C6 cap al carboni C1. No obstant, 

aquest procés és desfavorable amb una barrera d’energia de 27.9 kcal/mol. També es va 

analitzar aquest procés a través d’un altre punt d’encreuament entre les dues superfícies (triplet 

a singlet), però no es va trobar el Mecp corresponent. Per contra però, es va trobar un Mecp per 

la migració del mateix hidrogen de C6 cap a l’àtom d’oxigen (Mecp-2), obtenint-se l’alcohol 

conjugat o enol corresponent (NA-7, Figura 4.26). La geometria del Mecp-2 mostra com la 

migració està força avançada (d(C6-H) = 1.599 Å i d(O-H) = 1.090 Å), mentre la resta de 

                                                      

*† La diferència d’energia de Gibbs entre el càlcul de freqüències singlet i triplet és de 0.6 kcal/mol. 
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distàncies (C2-O), (C2-C1) i (C1-Au) no s’han modificat gaire respecte a l’espècie NA-6(t) 

(Figura 4.26). Per contra, l’intermedi singlet NA-7 reflecteix clarament la formació de l’enol: 

enllaç simple distància (C2-O) major i enllaç doble distància (C1-C2) menor que a NA-6(t) i 

Mecp-2 (Figura 4.26). A més, la distància (C6-N) s’ha reduït a 1.285 Å al formar un doble 

enllaç i localitzant-se la densitat de càrrega positiva sobre el nitrogen sp2. 

Aquest procés presenta una barrera de 15.1 kcal/mol (Mecp-2)† i és irreversible ja que el 

producte NA-7 és molt més baix en energia que l’espècie triplet (energia relativa de -54.2 

kcal/mol, Esquema 4.21). Per altra banda, aquest intermedi evoluciona mitjançant la formació 

de l’enllaç C1-C6 a l’espècie NA-8 (Esquema 4.21), que es correspon al tautòmer enol de la 

cetona 21 (producte final). Aquesta etapa té lloc a través de l’atac nucleòfil del carboni C1 sobre 

el carboni C6, (d(C1-C6) = 1.969 Å NA-ts5, Figura 4.26), que condueix a la formació de 

l’estructura bicíclica final, al trencament de l’enllaç (C1-Au) i a la hibridació sp3 de l’amina 

(NA-8). La barrera d’energia per aquesta darrera etapa és de 16.6 kcal/mol (NA-ts5), i l’espècie 

NA-8 amb el catalitzador interaccionant amb la densitat π del doble enllaç (C1-C2) té una 

energia relativa de -58.6 kcal/mol (Esquema 4.21). Per tant, en front d’aquests resultats, i 

assumint que l’equilibri ceto/enol, es troba desplaçat cap a la forma cetònica, es pot concloure 

que aquesta via condueix al producte final 21. 

 
Esquema 4.21 Esquema de la via de trencament homolític de l’enllaç N-O. Energies de Gibbs relatives per als 
mínims en blau (ΔGsolv en kcal/mol) i barreres d’energia per als estats de transició en vermell (ΔG‡

solv en kcal/mol). 

La tercera via que s’ha trobat des de l’espècie NA-3 és un procés concertat que implica el 

trencament heterolític de l’enllaç N-O i la migració de l’hidrogen de C6 cap al carboni C1 en una 

sola etapa. La geometria de l’estat de transició NA-ts6 mostra que és un procés asincrònic amb 

un cicle de 6 membres (C1-C2-O-N-C6-H): el trencament de l’enllaç N-O es troba força avançat 

mentre que la migració de l’hidrogen gairebé no s’intueix (d(N-O) = 2.491 Å, d(C6-H) = 1.116 

Å i d(C1-H) = 2.491 Å, NA-ts6 Figura 4.27). La geometria de l’intermedi que es forma (NA-9) 

mostra que aquesta etapa requereix la reestructuració electrònica de gran part de la molècula. 

Així doncs, a part dels enllaços que es formen (C1-H) i trenquen (N-O i C6-H), els enllaços C1-

C2 i C6-N han passat de simples a dobles, i l’enllaç C2-O al contrari. A més, tot i que l’enllaç C1-

Au es manté com a enllaç simple, la distància d’aquest enllaç es modifica durant el procés 

                                                      

† L’energia de Gibbs de l’espècie Mecp-2 es va calcular amb el mateix procediment que per el Mecp-1. 

La diferència d’energia de Gibbs entre el càlcul de freqüències singlet i triplet és de 3.5 kcal/mol. 
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(d(C1-Au) = 2.059, 2.015 i 2.141 Å per a NA-3, NA-ts6 i NA-9 respectivament), suggerint que 

el catalitzador també participa electrònicament durant aquest procés.  

Per analitzar millor el moviment electrònic d’aquest procés es van analitzar les càrregues NBO 

de les espècies involucrades en aquest procés concertat i en l’etapa de trencament heterolític de 

l’enllaç N-O. A la Taula 4.10 es mostren els valors de càrrega NBO de cada espècie per els dos 

fragments que s’obtenen de dividir-les pels enllaços (N-O) i (C3-C4), i que s’han etiquetat 

segons l’àtom que conté cada fragment com a Fragment-N i Fragment-O. L’espècie inicial NA-

3 presenta la càrrega positiva distribuïda pel Fragment-N (+0.997 e-). No obstant, aquesta es 

deslocalitza parcialment en l’altre fragment en els estats de transició NA-ts6 i NA-ts3 amb uns 

valors de càrrega pel Fragment-O de +0.424 i +0.612 e-, respectivament. Aquests valors 

suggereixen que quan el trencament de l’enllaç N-O té lloc de forma heterolítica, tant pel procés 

concertat com per la via on no hi ha la migració de l’hidrogen, els electrons de l’enllaç es 

mouen cap el nitrogen. Per la seva banda, els productes de cada procés presenten una distribució 

de càrrega oposada entre ells: a l’espècie NA-4 es situa principalment en el Fragment-O (+0.886 

e-), mentre que a l’espècie NA-9 en el Fragment-N (+0.951 e-). Això indica que la migració de 

l’hidrogen en el procés concertat té lloc en forma d’hidrur; probablement per això el procés és 

tant asincrònic, doncs primerament té lloc la ruptura de l’enllaç N-O i posteriorment, degut a la 

càrrega positiva que es genera al Fragment-O, té lloc la migració de l’hidrur generant 

l’intermedi NA-9 molt més estable que l’espècie de tipus carbocatió d’or NA-4 de la via 

heterolítica (-70.9 kcal/mol i -13.8 kcal/mol, respectivament). 

Taula 4.10 Valors de càrrega NBO (e-) per a les espècies involucrades en l’etapa 
concertada i en el trencament N-O heterolític. 

Espècie Fragment-N Fragment-O 

NA-3    / intermedi comú +0.997 +0.003 

NA-ts3 / via heterolítica +0.388 +0.612 

NA-ts6 / via concertada +0.576 +0.424 

NA-4    / via heterolítica +0.098 +0.902 

NA-9    / via concertada +0.951 +0.049 

A l’Esquema 4.22 es mostra la reorganització electrònica que té lloc durant el procés concertat a 

l’espècie NA-3. Aquest procés és semblant a una migració sigmatròpic [1,5] d’hidrogen, però 

on es trenquen dos enllaços simples, i per tant aquesta etiqueta no és del tot correcte. Els 

resultats indiquen que es tracta d’una reorganització electrònica a través d’un cicle de sis 

membres on es trenca l’enllaç N-O i té lloc la migració-1,5 d’un hidrogen en forma d’hidrur. 
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Esquema 4.22 Esquema per la reorganització electrònica del procés concertat.  

Aquesta etapa presenta una barrera d’energia de 10.2 kcal/mol, i és irreversible degut a 

l’elevada estabilitat del mínim NA-9 (energia relativa de -70.9 kcal/mol, Esquema 4.23). 

L’espècie NA-9 es correspon al darrer intermedi de la hipòtesi mecanística inicial de l’Esquema 

4.18, i que proposa que evolucionarà cap al producte final via la formació de l’enllaç C1-C6. 

Aquest procés s’ha trobat a través de l’estat de transició NA-ts7, obtenint-se el producte final 

bicíclic NA-10, però presenta una barrera d’energia de 32.9 kcal/mol (Esquema 4.23). 

Tanmateix, a partir de NA-9 s’ha trobat una via alternativa amb una etapa prèvia a la formació 

de l’enllaç C1-C6. Aquest pas consisteix amb una migració-1,3 del catalitzador que es correspon 

a passar de la forma cetònica (NA-9) a la enòlica amb el metall unit a l’oxigen, generant-se 

l’enolat metàl·lic NA-11 (Figura 4.27). Aquest procés presenta una barrera de 26.1 kcal/mol 

(NA-ts8) i l’espècie enòlica NA-11 és 10.0 kcal/mol menys estable que NA-9 (Esquema 4.23). 

No obstant, la formació de l’enllaç C1-C6 des d’aquest nou intermedi és molt més accessible, 

amb una barrera d’energia relativa de 11.1 kcal/mol (NA-ts9 Esquema 4.23). Per tant, a través 

d’aquesta via es forma el producte NA-10 amb una barrera d’energia global de 26.1 kcal/mol 

corresponent a la migració-1,3 del catalitzador. 

 
Esquema 4.23 Esquema de la via pel procés concertat. Energies de Gibbs relatives per als mínims en blau (ΔGsolv en 
kcal/mol) i barreres d’energia per als estats de transició en vermell (ΔG‡

solv en kcal/mol). 
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Figura 4.27 Geometries de les espècies involucrades per a la via concertada (distàncies en Å i angles en graus). 

Els dos estats de transició que s’han trobat per la formació de l’enllaç C1-C6 (procés de ciclació) 

a partir dels intermedis NA-9 i NA-11 (ceto i enol) presenten unes energies relatives força 

diferents (-38.0 i -49.8 kcal/mol per a NA-ts7 i NA-ts9 respectivament). Aquests resultats 

mostren que l’atac nucleòfil que té lloc des del carboni C1 envers el carboni C6 és més 

accessible des de l’espècie enol. Aquest comportament és raonable ja que l’espècia enol pot 

realitzar l’atac nucleòfil amb la densitat electrònica de l’orbital π(C1-C2), mentre que l’espècie 

ceto sembla que requereix el trencament simultani de l’enllaç C1-Au (d(C1-Au) = 2.404 Å a NA-

ts7) i això comporta un cost energètic afegit. 
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A la Figura 4.28 es mostra el perfil de reacció que s’ha trobat per aquest sistema, incloent les 

tres vies: trencament heterolític (verd), trencament homolític (vermell) i procés concertat (blau). 

A simple vista destaca que les tres etapes competitives des de NA-3 presenten unes barreres 

d’energia molt similars (les tres barreres es troben en un rang de 1.9 kcal/mol), i per tant, tot i 

que el trencament homolític és més favorable, no es pot descartar cap procés. A més, només és 

irreversible l’etapa pel procés concertat, fent necessari analitzar les etapes posteriors de les 

altres dues vies. 

 
Figura 4.28 Perfils d’energia Gibbs en dissolució (ΔGsolv en kcal/mol) per a la reacció del substrat N-òxid 20-ox 
catalitzada pel complex [AuPMe3]

+ incloent les tres vies analitzades: trencament heterolític (verd), trencament 
homolític (vermell) i procés concertat (blau).  

Pel trencament heterolític (perfil verd), com ja s’ha comentat, les dues espècies que es troben 

tenen energies similars a NA-3. Tanmateix, no s’ha trobat que evolucionin en vers cap altra 

producte, per tant, tot indica que és una via competitiva però que retornarà fàcilment cap a la 

formació de l’intermedi de partida NA-3. Per la seva banda, el trencament homolític és el més 

favorable (perfil vermell), però l’etapa posterior de que condueix a NA-7 presenta una barrera 

d’energia de 15.1 kcal/mol (Mecp-2), i per tant superior al procés de retornar a NA-3 a través de 

Mecp-1 (9.8 kcal/mol, Figura 4.28). Així doncs, els resultats mostren que l’espècie triplet NA-

6(t) evolucionarà més fàcilment retornant a NA-3 que no pas cap a NA-7. Això comporta que per 

la via de trencament homolític s’ha d’agafar la barrera d’energia de Mecp-2 (15.1 kcal/mol) per 

estudiar quina de les tres vies és més accessible. Tot i això, els resultats mostren que les 

diferències no són massa grans i la via a través del trencament homolític no es pot descartar 

completament. 
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A la Taula 4.11 es recullen les barreres d’energia per les diferents vies que s’han analitzat; i a 

l’Esquema 4.24 es mostra el mecanisme global que s’ha obtingut amb cadascuna de les tres 

vies: trencament heterolític (verd), trencament homolític (vermell) i procés concertat (blau).  

Taula 4.11 Barreres d’energia de ΔG (kcal/mol) per a les diferents vies que s’han analitzat. 

 Atac nucleòfil Trencament N-O Ciclació 

Trenc. Heterolític 13.6 9.0 i 5.1 -- 

Trenc. Homolític 13.6 8.3 i 15.1 16.6 

Via concertada 13.6 10.2 26.1 i 11.1 

 

 
Esquema 4.24 Esquema general del mecanisme de reacció obtingut de l’estudi computacional: primera etapa d’atac 
nucleòfil d’on divergeixen tres vies: la via concertada ressaltada en blau, la via de trencament heterolític en verd i la 
via de trencament homolític en vermell. 
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En resum la reacció global comença amb l’atac nucleòfil que presenta una barrera d’energia de 

13.6 kcal/mol fins a l’intermedi NA-3. Aquest pot evolucionar mitjançant la via de trencament 

heterolítica de l’enllaç N-O cap a les dues espècies NA-4 i NA-5 que es troben en equilibri amb 

ella, o vers les altres dues vies que condueixen al producte final (NA-10) o a la seva forma 

enòlica (NA-8). La via concertada està més afavorida que la via del trencament homolític amb 

unes barreres de 10.2 kcal/mol i 15.1 kcal/mol respectivament. No obstant, la via concertada 

presenta la barrera d’energia més elevada en la darrera etapa de ciclació, 26.1 kcal/mol, mentre 

que la via del trencament homolític la barrera de ciclació és de 16.6 kcal/mol.  

4.5.4 Comparativa	amb	els	resultats	de	la	literatura	

En aquest apartat es comparen els resultats obtinguts en aquest estudi i els publicats per Houk i 

col·laboradors.307 El nivell de càlcul dels dos estudis és semblant, doncs pel seu estudi Houk i 

col·laboradors van realitzar les optimitzacions en solvent, seguint el model continu en 

diclorometà, emprant el funcional B3LYP i el programa Gaussian09. La principal diferència és 

el pseudopotencial emprat per descriure l’àtom d’or, LANL2DZ en comptes del SDD, i el 

conjunt de bases emprat per la resta d’elements 6-31G(d) en comptes de 6-311++G(d,p). A més, 

van simplificar el sistema emprant el complex [AuPH3]
+ com a model de l’espècie activa 

[AuPPh3]
+, mentre que en el nostre estudi hem utilitzat el complex [AuPMe3]

+. 

Els dos estudis conclouen que el mecanisme més favorable per aquest tipus de reacció 

transcorre a través de les següents tres etapes: atac nucleofílic del grup N-òxid sobre el triple 

enllaç, trencament de l’enllaç N-O de forma concertada a través d’un estat de transició cíclic 

amb la transferència d’un hidrogen, i ciclació per formació d’un nou enllaç de carboni que 

genera el producte final. Per aquest mecanisme, la principal diferència entre els dos estudis és 

que per a la darrera etapa de ciclació s’ha trobat una via alternativa amb un pas previ via la 

migració-1,3 del catalitzador per generar l’enolat metàl·lic corresponent, a partir del qual la 

ciclació és més favorable. 

Per altra banda, els dos estudis discrepen en la interpretació del procés concertat. Houk i 

col·laboradors van presentar l’etapa concertada a través d’un estat de transició etiquetat com a 

“hetero-retroene” on l’hidrogen migra com a protó, indicant el moviment d’electrons com es 

mostra en l’esquema de la Figura 4.29 (H-2). Els nostres resultats però, suggereixen que el 

moviment d’electrons és a la inversa, amb els electrons de l’enllaç N-O que resten en el 

nitrogen, i per tant la migració de l’hidrogen és en forma d’hidrur (NA-3, Figura 4.29). 



4.5 Estudi mecanístic de les oxidacions intramoleculars [...] amb grups N-òxids   

  

 
169 

 
Figura 4.29 Esquemes proposats per la reorganització electrònica responsable del procés concertat, pel treball de 
Houk (H-2) i pel presentat en aquest treball (NA-3). 

A la Taula 4.12 es mostren les barreres d’energia obtingudes per Houk i les presentades en 

aquest treball per a la via concertada. Els dos estudis mostren que l’etapa determinant de la 

velocitat de reacció és la ciclació, també a través de la ciclació alternativa trobada en el nostre 

estudi. Per altra banda destaca que l’atac nucleòfil trobat per Houk en posició syn respecte el 

catalitzador (tampoc van trobar un estat de transició per la via anti) presenta una barrera força 

superior. Els resultats de Houk mostren una etapa concertada més accessible, però probablement 

deu ser causat per la diferència de sistema, ja que el metil d’on migra l’hidrogen presenta una 

major flexibilitat que el CH2 del grup piperidinil.  

Taula 4.12 Valors de barreres d’energia de ΔG (kcal/mol) pel mecanisme de la via concertada 
i pel mecanisme anàleg presentat per Houk. 

 
Atac 

nucleòfil 

Etapa 

concertada 

Ciclació 

directa 

Ciclació 

alternativa 

Via concertada 13.6 10.2 32.9 26.1 

Mecanisme Houk 24.7 7.0 35.8 -- 

En el treball de Houk també es mostren els resultats pel trencament heterolític de l’enllaç N-O, 

però els seus resultats no coincideixen amb els nostres. La diferència més destacable és la 

barrera d’energia pel trencament heterolític, doncs el nostre treball ha trobat un valor de 9.0 

kcal/mol mentre que el treball de Houk de 25.6 kcal/mol (H-ts4, Esquema 4.19, pàgina 155). 

Això comporta que els nostres resultats indiquin que aquesta etapa és competitiva a al procés 

concertat, mentre que els resultats obtinguts per Houk et al. no.  

En front d’aquestes diferències ens vam proposar analitzar l’efecte del lligand i dels substituents 

a l’entorn del nitrogen per aquest procés de trencament heterolític de l’enllaç N-O. Per fer-ho es 

va calcular aquesta etapa emprant els substrats d’aquests dos treballs (Taula 4.13) i com a 

catalitzador el complex [AuPH3]
+ i el [AuPPh3]

+.  

A la Taula 4.13 es mostren les barreres obtingudes per a cada sistema conjuntament amb 

l’obtingut amb el catalitzador [AuPMe3]
+. Els resultats mostren que ni el catalitzador ni el 

substrat afecten considerablement en aquest procés, exceptuant el cas particular amb el substrat 

20-H i el [AuPPh3]
+ que presenta una barrera quasi reduïda a la meitat (5.7 kcal/mol). Per altra 

banda, la barrera d’energia obtinguda per al sistema amb el substrat 20-H i el catalitzador 
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[AuPH3]
+ (8.9 kcal/mol) discrepa considerablement amb el valor presentat per Houk et al. en el 

seu treball 25.6 kcal/mol per el mateix sistema. El més rellevant és que amb aquest nou valor el 

trencament heterolític de l’enllaç N-O seria competitiu al procés concertat trobat per Houk per a 

aquest sistema (barrera d’energia 7.0 kcal/mol Taula 4.12). 

Taula 4.13 Valors per a les barreres d’energia de Gibbs (ΔG‡
solv en kcal/mol) del procés de 

trencament heterolític de l’enllaç N-O pels diferents sistemes analitzats. 

Substrat Catalitzador Barrera d’energia 

[AuPMe3]
+ 

[AuPH3]
+ 

[AuPPh3]
+ 

9.0 

10.0 

9.1 

 

[AuPH3]
+ 

[AuPPh3]
+ 

8.9 

5.7 

En el seu treball Houk presenta uns resultats per un sistema força semblant que estan en la línia 

de que el procés de trencament heterolític presenti una barrera inferior a les 25.6 kcal/mol 

presentades. En concret quan van analitzar la reacció d’un substrat amb un CH2 més en la 

cadena alifàtica (H2-1, Esquema 4.25) van trobar un estat de transició per al trencament 

heterolític amb una barrera d’energia de 6.8 kcal/mol (H2-ts4); aquesta barrera d’energia a més, 

és de l’ordre de la barrera per al procés concertat amb aquest substrat (H2-ts2 5.5 kcal/mol, 

Esquema 4.25). 

 
Esquema 4.25 Mecanisme proposat per Houk et al. per la reacció de l’espècie N-Òxid H2-1 catalitzada pel complex 
[AuPH3]

+. Energies de Gibbs relatives per als mínims en blau (ΔGsolv en kcal/mol) i barreres d’energia per als estats 
de transició en vermell (ΔG‡

solv en kcal/mol). 

Per altra banda, els resultats de Houk i col·laboradors suggereixen que l’espècie resultant del 

trencament de l’enllaç N-O és més estable com a triplet. Això coincideix amb els nostres 
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resultats ja que NA-6(t) és 2.9 kcal/mol més estable que NA-6 (Figura 4.28). No obstant, el 

mecanisme via l’espècie radicalària no es pot comparar ja que Houk i col·laboradors no han 

calculat els punts d’entrecreuament entre les superfícies de potencial dels diferents estats de spin 

(singlet-triplet). A més, l’espècie radicalària H-5(t) presenta una estructura diferent a NA-6(t), 

doncs no conserva ni el nitrogen i el oxigen enfrontats, ni el catalitzador en syn (Figura 4.30). 

 
Figura 4.30 Geometries de les espècies radicalàries NA-6(t) i H-5(t). 

En resum, ambdós estudis coincideixen en un mateix mecanisme a través d’un procés concertat 

per al trencament de l’enllaç N-O, però no amb els resultats obtinguts per a les vies alternatives 

a aquest: en el treball de Houk aquestes vies queden descartades al ser molt menys accessibles, 

mentre que els nostres resultats mostren que tant la via de trencament homolític com heterolític 

de l’enllaç N-O no són tan desafavorides en front del mecanisme concertat. 

4.6 Conclusions	 de	 l’estudi	 d’oxidacions	 d’alquins	 terminals	 via	

transferència	d’un	àtom	d’oxigen	

L’estudi teòric de les reaccions d’oxidació d’alquins terminals via transferència d’un àtom 

d’oxigen ha permès determinar els mecanismes per a les tres reaccions estudiades. Dues es 

corresponen a les versions intra- i intermolecular on el substrat és un arilsulfòxid, i la tercera és 

una reacció intramolecular on l’àtom d’oxigen l’aporta un grup N-òxid.  

El mecanisme més favorable que s’ha trobat per a les tres reaccions transcorre a través de dues 

etapes inicials comunes: atac nucleòfil de l’oxigen sobre la posició interna del triple enllaç 

prèviament coordinat al centre metàl·lic, i un procés concertat on es fragmenta l’enllaç X-O i es 

forma un nou enllaç entre el carboni terminal del triple enllaç i segons el sistema, un hidrogen 

provinent d’un altre part de la molècula o un carboni d’un anell aromàtic. El resultat d’aquestes 

dues etapes és un intermedi amb una cetona en el carboni intern de l’antic triple enllaç, mentre 

que en la posició terminal s’ha format l’enllaç C-H o C-C, i un altre amb el centre metàl·lic. A 

partir d’aquest intermedi s’ha trobat una evolució diferent segons el sistema, si bé totes elles 

acaben alliberant el catalitzador i generant el producte cetònic observat al laboratori, o el seu 

tautòmer enol.  
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Després de l’atac nucleòfil inicial, les dues reaccions intramoleculars també poden evolucionar 

a través d’una etapa on només té lloc el trencament heterolític de l’enllaç X-O. No obstant, són 

vies competitives que no condueixen als productes observats al laboratori. 

Les reaccions amb el sistema arilsulfòxid intra- i intermoleculars presenten un mecanisme 

anàleg de tres etapes: atac nucleòfil, procés concertat que es correspon a un reagrupament 

sigmatròpic [3,3’], i migració d’hidrogen (Esquema 4.26 i Esquema 4.27). L’atac nucleòfil és 

més favorable en el carboni intern del triple enllaç i en anti respecte al catalitzador. El 

reagrupament sigmatròpic [3,3] implica la ruptura de l’enllaç S-O i la formació d’un nou enllaç 

C-C entre un dels carbonis orto del tiofenil i el carboni terminal de l’alquí. El producte final 

s’obté de forma directa mitjançant la migració-1,2 de l’hidrogen d’aquest carboni orto envers el 

carboni terminal de l’alquí (Esquema 4.26). Aquesta darrera etapa presenta la barrera d’energia 

més elevada del cicle. No obstant, per al sistema intermolecular s’ha trobat una migració-1,4 del 

mateix hidrogen per acabar en l’àtom d’oxigen; aquesta via alternativa presenta una barrera 

d’energia molt més assequible i acaba generant l’espècie tautomèrica enol del producte final 

(Esquema 4.27). Per tant, els resultats mostren que la reacció intermolecular transcorre a través 

de la migració-1,4 d’hidrogen, i sembla probable que, tot i que no s’ha analitzat, també pugui 

tenir lloc per a la versió intramolecular. 

A l’Esquema 4.26 es mostra el cicle catalític per al sistema intramolecular. Per a aquesta reacció 

s’ha localitzat una etapa competitiva al procés concertat, on únicament té lloc la ruptura de 

l’enllaç S-O; aquesta etapa s’ha trobat quan la geometria de la molècula no facilita l’atac del 

carboni orto del tiofenil sobre el carboni terminal de l’alquí. El trencament de l’enllaç S-O 

condueix a la formació d’una espècie que els anàlisis estructural i de poblacions NBO 

suggereixen que es troba a cavall entre un carbè i un carbocatió d’or, i que es podria descriure 

com a carbocatió d’or estabilitzat pel grup carboxílic i el centre metàl·lic (SA-5 Esquema 4.26). 

Aquesta espècie evoluciona de forma irreversible i quasi sense barrera via l’atac de l’àtom de 

sofre a una espècie molt més estable (SA-6 Esquema 4.26). Aquesta espècie però, no s’ha 

detectat experimentalment, i tampoc s’ha pogut trobar cap ruta que porti aquest intermedi cap al 

producte observat al laboratori.  

L’anàlisi mecanístic per als dos tipus de lligands coordinats a l’or, carbè N-heterocíclic 

([Au(NHC)]+) i fosfina ([AuPPh3]
+), presenta unes barreres d’energia semblants, suggerint una 

reactivitat similar. 

Les dues etapes competitives han estat estudiades amb els complexos reals [Au(IMes)]+ i 

[AuPPh3]
+. Els resultats obtinguts amb aquests, mostren que l’etapa concertada és més favorable 

per als dos sistemes, amb una diferència entre les barreres d’energia d’aproximadament 3 

kcal/mol. Emprant el funcional M06 (en lloc del B3LYP) s’han obtingut uns resultats similars 

sempre afavorint l’etapa concertada: la diferència en la barrera d’energia augmenta per al 

sistema amb el complex [Au(IMes)]+ (4.6 kcal/mol), mentre que es veu lleugerament reduïda 



4.6 Conclusions de l’estudi d’oxidacions d’alquins terminals via ...   

  

 
173 

per al catalitzador [AuPPh3]
+ (2.1 kcal/mol). Tot i ser una diferència petita, aquests valors 

indiquen que amb el lligand trifenilfosfina la via no concertada pot ser competitiva. 

 

 
Esquema 4.26 Cicle catalític per a la reacció intramolecular del substrat 8 per formar el producte de transferència de 
l’àtom d’oxigen i arilació 9 catalitzada pel complex [AuPH3]

+ o [Au(NHC)]+.  

A l’Esquema 4.27 es mostra el cicle catalític per a la versió intermolecular: atac nucleòfil, 

reagrupament sigmatròpic [3,3’] i migració-1,4 d’hidrogen. Per a aquesta reacció no s’ha trobat 

la ruta que transcorre a través de la ruptura de l’enllaç (S-O), ni l’espècie carbè/carbocatió d’or 

(Esquema 4.27). Per contra, quan la geometria del sistema no facilita el procés concertat amb el 

carboni orto del tiofenil, s’ha localitzat un altre procés concertat amb la migració d’un hidrogen 

del metil unit al sofre envers la posició terminal de l’alquí. Aquesta via és menys accessible que 

el procés concertat, i des de l’intermedi resultant SE-4’ (Esquema 4.27) tampoc s’ha trobat un 

camí que evolucioni cap al producte observat al laboratori.  

Per a la reacció amb una espècie N-òxid s’ha realitzat l’estudi de tres mecanismes que 

comparteixen l’etapa inicial d’atac nucleòfil en el carboni intern del triple enllaç carboni-

carboni, més favorable en syn respecte al catalitzador (NA-3, Esquema 4.28). Aquests 

mecanismes es diferencien en l’etapa de ruptura de l’enllaç N-O: un trencament heterolític, 

homolític, o via un procés concertat. A l’Esquema 4.28 es mostra el cicle catalític per a aquest 

sistema. 
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Esquema 4.27 Cicle catalític per a la reacció intermolecular catalitzada pel complex [AuPH3]

+ entre el metilacetilè i 
l’arilsulfòxid 18 per formar el tautòmer enol del producte experimental. 

El trencament heterolític condueix a l’espècie de tipus carbè/carbocatió d’or NA-4 i aquesta 

fàcilment a l’espècie NA-5 (Esquema 4.28); no s’ha trobat cap camí de reacció alternatiu que 

evolucioni des d’aquestes espècies, i les seves energies relatives indiquen que la seva formació 

és un procés reversible. El trencament homolític de l’enllaç N-O genera l’espècie radicalària 

NA-6t que evoluciona via la migració-1,6 de l’hidrogen, d’un dels carbonis-α del nitrogen, 

envers l’àtom d’oxigen, generant-se un enolat metàl·lic (NA-7). Aquest intermedi mitjançant un 

procés de ciclació genera l’espècie enol NA-8 que via una tautomerització donaria la cetona 

observada com a producte de la reacció (Esquema 4.28). La via concertada transcorre a través 

d’un estat de transició cíclic de sis membres que implica el trencament heterolític de l’enllaç N-

O i la migració de l’hidrogen d’un carboni-α del nitrogen en forma d’hidrur envers el carboni 

terminal de l’antic triple enllaç. L’espècie que es forma NA-9 pot evolucionar cap al producte 

final (NA-10) via la formació de l’enllaç entre aquests dos carbonis Corto i Cterminal (procés de 

ciclació). Aquest mecanisme per a la via concertada concorda amb el treball publicat per Houk 

et al. No obstant, s’ha trobat un camí de reacció més favorable quan el procés de ciclació té lloc 

a partir de l’espècie enolat metàl·lica NA-11, que es forma prèviament via la migració-1,3 del 

catalitzador (Esquema 4.28). 
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Esquema 4.28 Cicle catalític per a la reacció intramolecular entre un grup N-òxid i un alquí terminal catalitzada pel 
complex [AuPMe3]

+, on té lloc la transferència de l’àtom d’oxigen i un procés de ciclació via la formació d’un enllaç 
carboni-carboni. 

Tot i que els resultats obtinguts per a aquesta reacció indiquen que la via concertada és la més 

favorable, les diferències d’energia amb els altres mecanismes analitzats no són prou grans per 

descartar-los. Així doncs, l’estudi ha trobat dos mecanismes per a la formació del producte 

cetònic observat al laboratori (o el seu tautòmer enol), el mecanisme concertat i el mecanisme 

de trencament N-O homolític. 

El conjunt de resultats obtinguts per als sistemes analitzats permet concloure que les reaccions 

d’oxidació d’alquins terminals via la transferència d’un àtom d’oxigen d’un grup X-O té lloc en 

el carboni intern de l’alquí, i que el trencament posterior de l’enllaç X-O es produeix via un 

procés concertat i no a través de la formació d’una espècie tipus carbè/carbocatió d’or. 
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Al final de cada capítol de resultats s’han presentat les conclusions específiques per a cadascuna 

de les reaccions que s’han investigat en aquesta tesi. Tot seguit es realitzarà un recull de les 

conclusions d’aquests estudis, i al final es comentaran breument de forma global. 

 

Cicloaddicions entre al·lens i diens catalitzades per complexos d’or 

L’estudi teòric del mecanisme per a la reacció intramolecular entre al·lè-diens amb complexos 

d’or i el complex de platí PtCl2 ha permès treure les següents conclusions: 

 El mecanisme de reacció per a la formació del producte de cicloaddició (4+3) té lloc a 

través de: la formació del catió al·lil metàl·lic, cicloaddició [4C+3C] i migració-1,2 

d’hidrogen. Incloure el solvent de forma explícita i els efectes entròpics es rellevant ja 

que s’ha observat que les barreres d’energia es veuen notablement afectades. 

 L’intermedi heptacíclic amb complexos d’or presenta una marcada naturalesa de 

carbocatió d’or, sobretot si es compara amb el corresponent intermedi de platí, de 

naturalesa carbènica. 

 El mecanisme de reacció per a la formació del producte de cicloaddició (4+2) també 

transcorre via la cicloaddició [4C+3C], però l’intermedi heptacíclic resultant 

evoluciona vers la contracció de l’anell. En general, la migració-1,2 d’hidrogen 

(producte (4+3)) és més favorable que la contracció de l’anell (producte (4+2)); 

excepte amb els complexos d’or catiònics amb els lligands més electroacceptors, que 

presenten un caràcter carbocatiònic d’or més elevat desestabilitzant el cicle de set 

membres i afavorint la seva contracció.  

 La naturalesa i el nombre de substituents en la posició terminal de l’al·lè té un marcat 

efecte en la formació i estabilització de l’intermedi catió al·lil metàl·lic degut a la 

càrrega positiva que es genera sobre aquest; per exemple, a major nombre de metils 

aquest procés és més favorable. Per al complex de platí aquest efecte és més 

pronunciat, i per al substrat sense substituents s’ha trobat un mecanisme a través d’un 

intermedi metal·lacíclic per al producte de cicloaddició (4+2). 

L’estudi teòric del mecanisme per a la reacció intermolecular entre una al·lenamida i un diè amb 

complexos d’or ha permès treure les següents conclusions: 

 Per a la reacció de formació del producte de cicloaddició (4+2), a partir del diè en la 

conformació s-cis, s’han determinat tres mecanismes de reacció en funció de la 

naturalesa dels substituents del diè, del lligand del catalitzador, així com de la 

disposició relativa entre els dos reactius. Aquests mecanismes, que comparteixen l’etapa 
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inicial de formació del catió al·lil metàl·lic, són: (1) cicloaddició [4C+3C] seguida de la 

contracció de l’anell, (2) cicloaddició [4C+2C], i (3) cicloaddició per etapes. 

 La regioselectivitat envers a l’isòmer Z del producte (4+2) a partir del diè s-cis està 

governada per la diferent estabilitat que mostren els diferents intermedis catió al·lil 

metàl·lic i/o carbens heptacíclics que es poden formar. A partir de les dues 

conformacions que presenta l’al·lenamida s’han analitzat cinc vies, tres de les quals 

condueixen a l’isòmer E del producte (4+2) i dos al Z; els resultats mostren que una de 

les vies que condueix a l’isòmer Z és la via més favorable.  

 Per a la reacció amb el diè en la conformació s-trans s’han trobat dos mecanismes de 

reacció que també s’inicien amb la formació del catió al·lil metàl·lic: (4) cicloaddició 

per etapes que condueix al producte (2+2), i (5) cicloaddició per etapes que condueix al 

producte de cicloaddició (4+2). La divergència entre aquests mecanismes té lloc en 

l’intermedi catió al·lílic en el diè s-trans (resultant de la formació d’un dels dos enllaços 

carboni-carboni); la ciclació directe des d’aquesta espècie condueix al producte (2+2), 

però si aquest interacciona amb el centre metàl·lic pot adoptar una conformació tipus s-

cis que afavoreix la ciclació vers al producte (4+2). 

 Els mecanismes amb el diè s-trans analitzats amb els complexos AuCl i [Au(NHC)]+ 

mostren que aquests afavoreixen els productes (4+2) i (2+2), respectivament. Això es 

deu a que el procés d’isomerització s-trans a s-cis en l’intermedi catió al·lílic és més 

favorable amb el catalitzador AuCl. 

 

Reaccions d’oxidació d’alquins terminals catalitzades per complexos d’or via la 

transferència d’un àtom d’oxigen 

L’estudi teòric del mecanisme per a la reacció intramolecular entre un arilsulfòxid i un alquí 

terminal ha permès treure les següents conclusions: 

 El mecanisme d’aquesta reacció catalitzada pels complexos [AuPH3]
+ i [Au(NHC)]+ té 

lloc a través de tres etapes: atac nucleòfil de l’àtom d’oxigen sobre el carboni intern de 

l’alquí, reagrupament sigmatròpic [3,3’] (trencament enllaç S-O i formació enllaç 

carboni terminal de l’alquí i carboni orto del tiofenil), i migració-1,2 d’hidrogen. Per als 

dos catalitzadors s’han obtingut uns perfils d’energia similars, preveient una reactivitat 

semblant. 

 El mecanisme alternatiu proposat prèviament a través d’un intermedi carbè/carbocatió 

d’or, resultant del trencament de l’enllaç S-O sense la formació simultània de l’enllaç 

C-C, no condueix al producte de reacció. El procés concertat és més favorable que la 

formació d’aquest intermedi carbè/carbocatió d’or, que es pot descriure com un 

carbocatió d’or parcialment estabilitzat pel grup carboxílic i el centre metàl·lic. 
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 L’estudi de les dues etapes competitives amb els complexos reals [Au(IMes)]+ i 

[AuPPh3]
+ mostra unes barreres d’energia similars a les corresponents per als lligands 

models. 

L’estudi teòric del mecanisme per a la reacció intermolecular entre un arilsulfòxid i un alquí 

terminal ha permès treure les següents conclusions: 

 El mecanisme d’aquesta reacció catalitzada pel complex [AuPH3]
+ transcorre a través 

de tres etapes: atac nucleòfil del sulfòxid en anti respecte al catalitzador, reagrupament 

sigmatròpic [3,3’] i migració-1,4 d’hidrogen, generant-se el tautòmer enol de la cetona 

observada al laboratori. 

 La via alternativa a través de la migració-1,2 d’hidrogen, que condueix directament al 

producte de reacció cetònic (com en el cas de la versió intramolecular), és clarament 

menys accessible que la migració-1,4 d’hidrogen. 

 Per a aquest sistema no s’ha localitzat una via alternativa que condueix a l’intermedi 

carbè/carbocatió d’or a través del trencament de l’enllaç S-O. 

L’estudi teòric del mecanisme per a la reacció intramolecular entre un grup N-òxid i un alquí 

terminal ha permès treure les següents conclusions: 

 El mecanisme de reacció més favorable per a aquesta reacció catalitzada pel complex 

[AuPMe3]
+ transcorre via 4 etapes: atac nucleòfil del grup N-òxid sobre el carboni 

intern de l’enllaç triple en syn respecte al catalitzador; etapa concertada on es fragmenta 

l’enllaç N-O i té lloc la migració d’un hidrogen (en forma d’hidrur) d’un carboni-α al 

nitrogen sobre el carboni terminal de l’enllaç múltiple de carboni; migració-1,3 del 

catalitzador formant-se un enolat metàl·lic; i ciclació via la formació de l’enllaç C-C 

entre els carbonis on prèviament ha tingut lloc la migració de l’hidrur. 

 L’anàlisi del trencament homolític de l’enllaç N-O mostra un mecanisme de reacció via 

una espècie diradical, dos canvis d’estat d’spin i un procés de ciclació, que condueix a 

la formació del tautòmer enol del producte de reacció cetònic. Aquesta via és menys 

favorable que el procés concertat, però les diferències entre els dos mecanismes no són 

suficients per descartar-la. 

 

Els resultats obtinguts en aquesta tesi demostren que els mètodes computacionals, i més 

concretament l’ús de càlculs DFT, són una eina molt útil per estudiar mecanismes de reacció en 

l’àrea de la catàlisi homogènia amb metalls de transició. 

De forma general es pot concloure que mitjançant mètodes computacionals s’ha elucidat i 

proposat el mecanisme de reaccions catalitzades per als complexos d’or analitzats. En concret, 

per a les reaccions investigades s’han determinat els mecanismes de reacció, i per alguna d’elles 

s’ha avaluat com afecta la naturalesa del lligand del complex d’or i els substituents dels 
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substrats (al·lens i diens en les reaccions de cicloaddició). A més, els estudis realitzats ens han 

permès caracteritzar intermedis i estats de transició. Entre ells destaca la presència d’espècies 

del tipus carbè/carbocatió d’or com a intermedis de reacció (reaccions de cicloaddició), o com a 

intermedis de vies alternatives (reaccions d’oxidació d’alquins): els resultats obtinguts en les 

reaccions analitzades suggereixen que aquests intermedis es descriuen millor com a 

carbocations d’or. 

Els resultats mostren també la subtilitat dels complexos d’or en catàlisi homogènia: petits canvis 

en el sistema donen lloc a canvis importants en les barreres de processos competitius, podent 

donar lloc a productes molt diferents. Això fa difícil treure conclusions generals sobre cada 

reacció, però obre el camp per a nous estudis. 
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Transition-metal-catalyzed cycloadditions are among the
most powerful methods for rapidly assembling polycyclic
products from simple acyclic precursors.[1] We recently re-
ported a Pt-catalyzed [4C+3C] cycloaddition between
dienes and tethered allenes, a transformation that provides a
short and stereoselective route to synthetically useful
bicycloACHTUNGTRENNUNG[5.3.0]decane skeletons. The reaction proceeds with
10 mol % of PtCl2, but typically requires heating at elevated
temperatures (110 8C) for efficient conversions.[2]

The well known ability of gold salts to promote reactions
of allenes via electrophilic activation pathways,[3] suggested
that gold complexes might also catalyze the aforementioned
annulations. However, preliminary assays with substrates
containing terminally monosubstituted allenes led to disap-
pointing results.[2] We therefore decided to carry out a com-
putational study to establish a reliable mechanism and gain
insights into potential differences in the performance of
platinum and gold catalysts.

Herein we present the results of such a study that support
the originally hypothesized mechanism with PtCl2 and, im-

portantly, provided impetus for further investigation of a
gold-catalyzed process. This research led to the discovery
that the cationic gold complex generated in situ from
[(IPr)AuCl][4] and AgSbF6 promotes a particularly efficient
reaction, which can be now carried out at room temperature.
The mildness of the new conditions allowed the intramolec-
ular [4C+ 3C] cycloaddition of allenes with several dienes,
and even with furans, dienes that gave very poor results
under the PtCl2-promoted conditions.[2]

As previously stated, the mechanistic assumption underly-
ing the Pt-catalyzed [4C +3C] cycloadditions consists of an
initial allene activation to generate a metal–allyl cation in-
termediate, which could participate in a [4p+ 2p] cycloaddi-
tion with the diene to provide the cycloheptene skeleton.[2]

A subsequent 1,2-hydride shift on the resulting carbene
should yield the final adduct and regenerate the catalyst.
This outcome and other alternatives were explored by
means of DFT calculations,[5] using the dimethylallene 1 a�
as model substrate, and PtCl2, AuCl, or AuCl3 as catalysts.
The results with PtCl2 are consistent with the originally pro-
posed mechanism (Figure 1). The initial step (selected as
energy reference) involves coordination of the allene to the
metal center. This species (2) evolves easily to the metal–
allyl cation intermediate 3 (energy barrier of 8.0 kcal mol�1).
The cycloaddition step conveys a low barrier (1.1 kcal mol�1)
and gives rise to the expected carbene 4, the most stable in-
termediate within the overall catalytic cycle. The transition
state for the cycloaddition (ts2) is consistent with a synchro-
nous and concerted process, involving an exo-like (extended)
approach of the allyl–metal cation to the diene.[6,7] Efforts to
identify alternative stepwise pathways for the cycloaddition
were unsuccessful. The last step, consisting of a 1,2-H-shift
with simultaneous coordination of the newly formed C�C
double bond to the metal, features the highest relative
energy barrier of the profile (25.6 kcal mol�1, ts3), and might
thus be rate-determining.
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In consonance with this mechanism, treatment of enan-
tioenriched substrate 1 b (44 % ee, Scheme 1),[8] with
10 mol % of PtCl2 at 110 8C provided the major cycloadduct

7 b in racemic form. When the same reaction was carried
out for 2 h at room temperature (temperature at which the
cycloaddition does not occur), 1 b was recovered after 2 h,
as a racemate (ee <6 %). The loss of chiral information is
consistent with a fast and reversible metal–allyl cation for-
mation.

As can be deduced from the diagrams in Figure 1, the re-
action profile for the process promoted by AuCl or AuCl3 is
qualitatively similar to that obtained for PtCl2, but signifi-
cantly less demanding in terms of electronic energy barriers.
Consequently, dimethylallenyl precursors analogous to 1 a�
might experience the cycloaddition under mild conditions
upon treatment with such gold salts. Indeed, when allene-
diene 1 a was treated with 10 mol% of AuCl3 or AuCl, the
desired [4C +3C] cycloadduct 6 a was obtained in good yield
(Scheme 2). Remarkably, screening of other Au catalysts re-
vealed that this cycloaddition was particularly rapid and effi-
cient with the AuI complex [[(IPr)AuCl]/AgSbF6] (A),[4]

which features a s-donating N-heterocyclic carbene (IPr)
ligand. Accordingly, NMR monitoring of the cycloaddition
of 1 a using 10 mol% of several catalysts revealed that while

complex A promoted the formation of 90 % of the cycload-
duct 6 a after just 40 min at 0 8C, most of the starting allene-
diene (1 a) remained intact after several hours of treatment
with 10 mol % of PtCl2 or AuCl at that temperature.[7]

In agreement with this higher activity, the calculated
DFT-energy profile for a model (NHC)Au+ catalyst
(Figure 2) showed a particularly favorable energetic scenario,

exhibiting a significantly lower energy barrier for the 1,2-H
shift step (8.6 kcal mol�1). Curiously, this step appears to re-
quire a small conformational change on the seven-mem-
bered ring prior to the H-shift (from 4 to 4’).[7] The energy
values and optimized geometries for the most relevant tran-
sition-state structures are depicted in Figure 2.

The excellent reactivity profile of complex A led us to
test its performance with other allenedienes. The results are
summarized in Table 1. Importantly, in contrast to the reac-
tion with PtCl2, which required heating for efficient conver-
sions, the cycloaddition of the phenyl-substituted allene 1 b
took place smoothly, at room temperature, to give the cyclo-
adducts 6 b and 7 b in 85 % yield after 3 h (Table 1, entry 1).
Use of other gold complexes such as AuCl, AuCl3, or
[PPh3AuCl]/AgSbF6, led to less than 40 % of conversion,
even after 24 h at room temperature.

Gratifyingly, complex A also catalyzes the cycloaddition
of furan–allene derivatives 1 c–e (Table 1, entries 2–5), sub-
strates that performed very poorly under standard Pt-cata-
lyzed conditions as well as with other gold catalysts. Indeed,

Figure 1. DFT energy profiles (electronic energies) for the cycloaddition
of 1 a’, and structures of the transition states (ts1–3) found with PtCl2.

Scheme 1. Stereochemical mechanistic probe.

Scheme 2. Gold-catalyzed [4C+3C] cycloaddition of allenediene 1 a.

Figure 2. DFT energy profile for the cycloaddition of 1 a� with NHCAu+ ,
and structures of the relevant transition states (ts1–3).
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whereas AuCl, AuCl3, [Ph3PAuCl]/AgSbF6, chloro[(1,1’-bi-
phenyl-2-yl)di-tert-butylphosphine]gold(I)/AgSbF6 or (di-
chloropyridine-2-carboxylato)gold ACHTUNGTRENNUNG(III),[9] led to low conver-
sions and/or formation of several unidentified side products,
the reaction of 1 c with A (10 mol%) provided the cycload-
ducts 6 c and 7 c in 82 % combined isolated yield, in less
than 1 h at room temperature (Table 1, entry 2).

The reaction also proceeds with furan derivatives 1 d and
1 e, providing the expected cycloadducts with complete se-
lectivity (Table 1, entries 3–5). As expected, sterically hin-
dered substrate 1 e (Table 1, entry 5, R= tBu) resulted in a
slower reaction, but full conversion could be achieved after
3 h at 85 8C, providing the cycloadduct 7 e with complete se-
lectivity and excellent yield. The above-mentioned results
(Table 1, entries 1–5) clearly indicate that the use of com-
plex A is critical for the success in cycloadditions involving
terminally monosubstituted allenes such as 1 b–e. Notewor-
thy, the well known synthetic potential of oxabridged sys-
tems similar to those present in products 7 c–e, bodes well
for the potential applicability of the method in the prepara-
tion of target-relevant bicarbocyclic systems.[10]

As can be seen in Table 1, the presence of substituents at
the diene unit was well tolerated (1 f–h, Table 1, entries 6–
8), and the corresponding [4C+3C] cycloadducts were ob-
tained in good yields (77–93 %), and with complete stereo-
control. Surprisingly, the reaction of cyclopentylallene deriv-
ative 1 i in the presence of catalyst A, in addition to provid-
ing the expected tricycle 7 i that results from a 1,2 alkyl shift
in the intermediate carbene species, led also to a minor cy-
cloadduct identified as the bicycle 8 i (Table 1, entry 9). This

product must arise from a
competitive Au-catalyzed
[4C+ 2C] annulation process,
as the reaction doesn’t proceed
under thermal activation.[11] In
this particular case we found
that the [4C+ 3C] cycloadduct
7 i can be more efficiently ob-
tained by using either AuCl
(74 % yield, 2 h) or AuCl3

(70 % yield, 2 h) (Table 1, en-
tries 10 and 11).[12]

Finally, as an additional ex-
perimental mechanistic proof,
precursor 1 b was treated with
[(IPr)AuCl]/AgNTf2 (10 mol%)
in the presence of diphenyl
sulfoxide (4 equiv), conditions
previously used for oxidative
trapping of gold carbenes.[13] In
addition to observing the for-
mation of traces of 6 b and 7 b
and recovering unreacted 1 b,
we could isolate the ketone 9 b
(25 % yield, Scheme 3). This
result is consistent with the
participation of carbene spe-

cies of type 4 in the catalytic cycle, and confirms the poten-
tial of the method to directly obtain stereochemically rich
oxygenated bycyclic products.

In summary, we have discovered that the Au complex
generated in situ from [(IPr)AuCl] and AgSbF6 catalyzes
the [4C+3C] intramolecular cycloaddition of a variety of al-
lenedienes at room temperature. The new conditions repre-
sent a significant step forward in terms of the scope and ver-
satility with respect to the previous PtCl2-catalyzed process,
and opens the door for the development of asymmetric ver-
sions. According to DFT calculations, the cycloaddition
must involve the formation of a metal–allyl cation inter-
mediate and its subsequent concerted cycloaddition with a
1,3-diene. These studies point to a 1,2-hydride shift on the
generated carbene intermediate as the rate-limiting step of
the process. The mechanistic insights derived from the de-
scribed theoretical and experimental studies, in addition to
providing a detailed account of the transformation, might
help to explain and design other gold-mediated processes.

Table 1. Au ([(IPr)AuCl]/AgSbF6)-catalyzed [4C+ 3C] cycloaddition of 1.[a]

Entry Allenediene, 1 Cycloadducts (6, 7) 6 :7ACHTUNGTRENNUNG(ratio)[b]
YieldACHTUNGTRENNUNG(time)[c]

1 1b 6 b :7 b (1:2) 85 (3)

2 1c, R =Me 6 c :7c (1:3) 82 (1)
3 1d, R =Ph 7 d 50 (12)
4 1e, R = tBu 7 e 57 (20)
5 1e 7 e 85 (3)[d]

6 1 f, R1 =Me[e] 6 f 93 (2)
7 1g, R2 =Me[e] 6 g 84 (2)
8 1h, R3 =Me[e] 6 h 77 (2)

9 1 i 7 i :8 i (3:1) 66 (3)
10 [f] 1 i 7 i 74 (2)
11 [g] 1 i 7 i 70 (2)

[a] Conditions: [(IPr)AuCl] (10 %) and AgSbF6 (10 %) in CH2Cl2 (0.15 m) at room temperature (20–25 8C)
unless otherwise noted. X=C ACHTUNGTRENNUNG(CO2Et)2, Y=C ACHTUNGTRENNUNG(CO2Me)2, and Z =NTs. [b] Determined by NMR spectroscopy.
[c] Yield of isolated product (%) after the reaction time (hours). [d] Reaction at 85 8C in 1,2-dichloroethane.

[e] Unspecified substituents are H. [f] Carried out with AuCl (10 mol %) at room temperature. [g] Carried out
with AuCl3 (10 mol %) at room temperature.

Scheme 3. Oxygen atom transfer from the sulfoxide to the carbene
gold(I) species.
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Experimental Section

General procedure for performing the [4C + 3C] cycloaddition with
complex A (exemplified for the cycloaddition of 1c): A solution of com-
pound 1 c (50 mg, 0.16 mmol) in CH2Cl2 (0.4 mL) was added to a suspen-
sion of [(IPr)AuCl] (10.1 mg, 0.016 mmol) and AgSbF6 (5.6 mg,
0.016 mmol) in CH2Cl2 (0.4 mL) in a dried Schlenk tube under argon.
The mixture was stirred at room temperature for 1 h and then filtered
through a short pad of florisil by eluting with Et2O. The filtrate was con-
centrated and purified by flash chromatography (1–4 % Et2O/hexanes) to
afford a mixture of cycloadducts 6 c and 7c (41 mg; 82 %, 6 c :7c =1:3).[7]
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Abstract: Gold(I) complexes featuring electron acceptor ligands such as phosphites and phosphoramidites
catalyze the [4C+2C] intramolecular cycloaddition of allenedienes. The reaction is chemo- and stereose-
lective, and provides trans-fused bicyclic cycloadducts in good yields. Moreover, using novel chiral
phosphoramidite-based gold catalysts it is possible to perform the reaction with excellent enantioselectivity.
Experimental and theoretical data dismiss a cationic mechanism involving intermediate II and suggest that
the formation of the [4C+2C] cycloadducts might arise from a 1,2-alkyl migration (ring contraction) in a
cycloheptenyl Au-carbene intermediate (IV), itself arising from a [4C+3C] concerted cycloaddition of the
allenediene. Therefore, these [4C+2C] allenediene cycloadditions and the previously reported [4C+3C]
counterparts most likely share such cycloaddition step, differing in the final 1,2-migration step.

1. Introduction

Cycloaddition reactions are among the most practical and
efficient methods to construct cyclic products from relatively
simple, acyclic starting materials.1 Needless to comment about
the enormous potential and historical relevance of the [4 + 2]
Diels-Alder cycloaddition, which is among the most powerful
synthetic tools for the assembly of six-membered cyclic
structures.2 Achieving mild and effective Diels-Alder cycload-
ditions requires that the two partners have complementary
electronic properties. This is usually accomplished by activating
the components with electron withdrawing or releasing substit-
uents (usually an electron deficient dienophile in combination
with an electron-rich diene). In some cases, however, it has been
shown that the [4C+2C] cycloaddition of nonactivated, ther-
mally unreactive substrates can be efficiently promoted at low
temperatures by employing appropriate transition metal catalysts.
Most of the reported examples deal with cycloadditions between
alkynes and 1,3-dienes, and are usually promoted by Rh, Ni or
Pd catalysts.3 Much less common are the transition metal

catalyzed cycloadditions involving allenes instead of alkynes,
although certain allene-tethered 1,3-dienes have also been shown
to participate in Rh-catalyzed [4C+2C] cycloadditions to give
interesting 5,6- and 6,6-fused bicyclic systems.4 From a
mechanistic point of view, these type of reactions usually
proceed through a series of metallacyclic intermediates formed
through oxidative cyclization and carbometalation steps. A final
reductive elimination process affords the corresponding cy-
cloadducts and regenerates the metal catalyst.5

† Universidade de Santiago de Compostela.
§ Instituto de Quı́mica Orgánica General.
‡ Universitat Autònoma de Barcelona.
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B. M., Fleming, I., Paquette, L. A., Eds.; Pergamon: Oxford, 1991;
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4779–4807.
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cycloadditions were also observed as side-processes in Rh-catalyzed
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On the other hand, the extraordinary growth of homogeneous
gold catalysis in recent years have resulted in new, entirely
different mechanistic scenarios for performing formal cycload-
dition reactions in unactivated, thermally unreactive substrates.6

In particular, carbophilic gold(I) complexes have been shown
to induce [4 + 2] annulations of several types of alkyne-
containing substrates.7 Common to these transformations are
the π-activation of the triple bond toward nucleophilic attack
and the participation of carbenoid gold intermediates.8,9

We have recently reported that PtCl2 and N-heterocyclic
carbene-gold(I) complexes catalyze the intramolecular [4C(4π)+
3C(2π)] cycloadditions of allene-tethered 1,3-dienes.10 Experi-
mental and theoretical DFT studies agree with a mechanism
involving a π-activation of the allene moiety by the metal
catalyst to generate a metal-allyl cation intermediate, followed
by a concerted exo-like cycloaddition with the diene. A
subsequent 1,2-shift on the resulting cycloheptenyl metal-
carbene yields the final [4C+3C] adduct and regenerates the
catalyst. Overall, this method provides a straightforward and
atom economical entry to a variety of cycloheptene-containing
polycycles from readily available acyclic allenediene precursors.
Herein, we demonstrate that the same type of allenedienes, when
dialkylated at the distal position of the allene, undergo a mild
[4C+2C] intramolecular cycloaddition upon treatment with a
Au(I) complex featuring a phosphite ligand. The reaction is
chemo- and stereoselective, and provides synthetically relevant
trans-fused bicyclic cycloadducts (3) in good yields.11 Further-
more, we have prepared several novel chiral phosphoramidite-
based Au(I) complexes and demonstrate that some of them are
able to promote the reaction in a completely chemoselective

manner and with very high enantioselectivity. We also report
results of experimental and theoretical mechanistic studies which
do not support a reaction pathway involving stepwise cycliza-
tions through cationic intermediates but suggest an alternative
route comprising a [4C+3C] concerted cycloaddition and a
subsequent ring contraction in the resulting gold-carbene
intermediate. This mechanistic proposal is compatible with
experimental results and accounts for the observed [4C+3C]/
[4C+2C] dichotomy, however other alternatives cannot be fully
discarded.

2. Results and Discussion

2.1. Au-Catalyzed [4C+2C] Cycloadditions of Allenedienes.
Scope and Limitations. This research aroused from the observa-
tion that the reaction of 1a in presence of catalyst A [(IPr)AuCl/
AgSbF6] (Table 1), in addition to providing the [4C+3C]
cycloadduct 2a, led to the [4C+2C] adduct 3a (3:1 ratio, Table
1, entry 1).10b,12 The [4C+2C] product must result from a Au-
catalyzed process, as the reaction does not proceed under thermal
conditions. The intriguing mechanistic reasons for the formation
of both adducts, together with the synthetic relevance of the
resulting trans-fused 5,6-bicycles, led us to further explore this
process and seek out other Au catalysts that could improve the
efficiency of the [4C+2C] cycloaddition. As can be deduced
from Table 1 (entries 1-4), lowering the donor ability of the

ligand at gold enhances the proportion of the [4C+2C] adduct,
which becomes majoritary when PPh3 is used as ligand (entries
3 and 4). Comparison of entries 3 and 4 suggests that the nature
of the counterion also plays some role in the chemoselectivity
of the cycloaddition, presumably due to differences in coordi-
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Chem., Int. Ed. 2009, 48, 2510–2513. (b) Fürstner, A.; Morency, L.
Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 5030–5033. For a highlight, see:
(c) Hashmi, A. S. K. Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 6754–6756.

(10) (a) Trillo, B.; López, F.; Gulı́as, M.; Castedo, L.; Mascareñas, J. L.
Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 951–954. (b) Trillo, B.; López, F.;
Montserrat, S.; Ujaque, G.; Castedo, L.; Lledós, A.; Mascareñas, J. L.
Chem.sEur. J. 2009, 15, 3336–3339.

(11) After initial submission of the first version of this manuscript, a paper
discussing ligand-dependent divergence between [4 + 3] and [4 + 2]
pathways was published by Toste et. al. See: Mauleón, P.; Zeldin,
R. M.; González, A. Z.; Toste, F. D. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131,
6348–6349.

(12) The [4C+3C] cycloaddition of 1a can be achieved in good yields with
10 mol % of AuCl, AuCl3 or PtCl2. See also ref 10.

Table 1. Au-Catalyzed [4C+2C] vs [4C+3C] Cycloaddition of 1aa

entry [Au] (10 mol %) 2a:3a (ratio)b yield (%)c

1 A 3:1 66
2 C 1.4:1 78
3 Ph3PAuNTf2 1:1.9 71
4 Ph3PAuCl/AgSbF6 1:2.5 78
5 (PhO)3PAuCl/AgSbF6 1:10 55
6 B 1:7 75
7d B 1:10 72

a [Au] (10 mol %) in CH2Cl2 (0.15 M) at rt for 3 h unless otherwise
noted. b Ratio determined by 1H NMR in the crude reaction mixtures.
c Isolated combined yields of 2a and 3a. d Carried out at 0 °C for 4 h.
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nating abilities. Gratifyingly, in presence of highly electrophilic
gold complexes featuring phosphite electron-acceptor ligands
(entries 5 and 6), the desired [4C+2C] cycloadduct was obtained
with high chemoselectivity and in a completely stereoselective
manner. In particular, the use of complex B [(ArO)3PAuCl/
AgSbF6],

13 featuring a bulky phosphite ligand provided excellent
results in terms of yield and selectivity. The chemoselectivity
of the process could be further improved at 0 °C, without
significant deterioration of the rate or yield of the process (entry
7). Thus, either cycloaddition pathway ([4 + 2] or [4 + 3]) can
be suitably selected by just changing the Au catalyst, allowing
to obtain synthetically relevant 5,6- and 5,7-bicyclic systems
from the same allenediene substrates.

Once an optimal chemoselective protocol was established,
we analyzed the scope with respect to the allenediene. Gold
catalyst B turned to be also very effective with other allenedienes
disubstituted at the allene distal position (Table 2). Thus, the
[4C+2C] adducts 3b-f were obtained in good yields, with
complete trans selectivity and excellent chemoselectivity (Table
2, entries 1-6). Cycloadditions were typically carried out at 0
°C. However, it is worth to note that the cycloaddition of the
dimethyl-substituted allenediene derivatives 1c and 1d can be
carried out at -15 °C in just 5 min (entries 3 and 4), to give
the desired cycloadducts in excellent yields. On the other hand,
derivatives 1d-f provided exclusively the [4C+2C] adducts in
excellent yields (entries 4-6).

Elongation of the tethering chain was also tolerated (entry 7
and 8), providing for the assembly of trans-fused 6,6-bicyclic
systems in a completely stereoselective manner. Interestingly,
the [4 + 2] cycloaddition is particularly rapid with substrates
in which the diene is embedded in a furan ring, such as 1i (entry
8), which provides adduct 3i in 40% yield, at -40 °C.14 It is
also worth to note that the cycloadditions of allenedienes lacking
the geminal-diester moiety of the tether were equally effective,
as demonstrated by the cycloadditions of 1d, 1f and 1h, for
which the corresponding [4C+2C] adducts were obtained in
80-97% isolated yields. Confirmation of the structure and
relative stereochemical assignments was unambiguously ob-
tained by X-ray crystallographic analysis on [4C+2C] cycload-
ducts 3d, 3f, 3i, as well as on an immediate derivative of adduct
3g.14

The Au-catalyzed [4C+2C] cycloaddition requires that the
allene is disubstituted at the distal position, as it failed in the
cases of substrates 1j-k (entries 10 and 11). Nonsubstituted
allene 1j remains unchanged after treatment with catalyst B at
rt for several hours, whereas allenediene 1k, with just one
substituent at the distal position of the allene, generated a
complex mixture of products, being the [2C+2C] adduct 4k
the major and only identifiable component.15 Interestingly, the
rate of conversion of 1k into 4k is significantly lower than that
of the 1b into 3b, demonstrating that the degree of substitution

(13) Ar ) 2,4-di-tert-butylphenyl; For the pioneering use of this phosphite
gold complex, see: López, S.; Herrero-Gómez, E.; Pérez-Galán, P.;
Nieto-Oberhuber, C.; Echavarren, A. M. Angew 2006, 45, 6029–6032.
See also: (b) Gorin, D. J.; Watson, I. D. G.; Toste, F. D. J. Am. Chem.
Soc. 2008, 130, 3736.

(14) See the Supporting Information for more details.
(15) For related Au-catalyzed [2C+2C] cycloadditions of allene-tethered

alkenes (allenenes), see: (a) Luzung, M. R.; Mauleón, P.; Toste, F. D.
J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 12402–12403. See also: (b) Zhang, L.
J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 16804–16805.

Table 2. Gold-Catalyzed [4C+2C] Cycloadditions of Allenedienes 1a

a Conditions: (ArO)3AuCl (10 mol %) and AgSbF6 (10 mol %) in CH2Cl2 (0.15 M) at 0 °C for 1 h. b Ratio determined by 1H NMR in the crude
reaction mixtures. See ref 10 for data on the minor [4C+3C] adducts 2. c Isolated yields. d Five minutes at -15 °C. e Forty minutes at 0 °C. f Sixty
minutes at -40 °C g Thirty minutes at 0 °C, GC yield.
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in the allene moiety has a drastic influence in its reactivity
toward this gold(I) catalyst.16

2.2. Development of a Highly Enantioselective Variant
with New Phosphoramidite-Based Mononuclear Gold(I)
Catalysts. A New Paradigm for Asymmetric Gold Catalysis.
Despite the impressive increase of reports in recent years
documenting reactions catalyzed by homogeneous gold(I)
complexes,6 so far, only a handful of these transformations have
been rendered enantioselective.17 The preferred linear coordina-
tion geometry of gold(I), placing the attached ligand distant from
the reactive center, has been identified as the most important
obstacle to develop enantioselective processes with this metal.
This linear coordination mode also precludes asymmetric
strategies based on a bidentate coordination of chiral bisphos-
phines to the gold center, strategy particularly effective with
other transition metals, such as Pd, Ru, Rh or Ir.18 Consequently,
the development of enantioselective gold-catalyzed processes
represents a great challenge in current homogeneous catalysis.
The only example prior to 2005 was the Hayashi and Ito
enantioselective aldol reactions, in which a gold(I)-ferroce-
nylphosphine complex behaves as a traditional Lewis acid
catalyst, through carbonyl-group activation.19 More recently,
bis(gold)-phosphine complexes of the form [(AuX)2(P-P);
(P-P) ) chiral bisphosphine], such as DTBM-Segphos(AuCl)2

(Figure 1), have emerged as versatile chiral catalysts for the
development of certain enantioselective processes relying on
the activation of multiple-bonds toward addition of carbon- or
heteroatom-based nucleophiles.17,20 In particular, enantioselec-
tive cyclopropanation reactions and [2C+2C] cycloadditions of

allenenes have been proven successful with these catalytic
systems.20e,15a On the basis of these precedents, the performance
of two of these catalysts, DTBM-Segphos(AuCl)2 and BINA-
P(AuCl)2 was initially tested for the model substrate 1a.
Unfortunately, these complexes containing moderately electron
donating bisphosphine ligands were poorly chemoselective,
providing mixtures of the [4C+3C] and [4C+2C] cycloadducts
2a and 3a (Table 3, entries 1 and 2). Moreover, the enantiose-
lectivity of the [4C+2C] cycloadduct was very low, suggesting
that the [4C+2C] process might involve a mechanism signifi-
cantly different than that of the [2C+2C] cycloadditions of
allenenes.15a On the basis of these results and considering the
apparent requirement of electron acceptor ligands at gold for
achieving selective [4C+2C] cycloadditions, we turned our
attention to chiral gold complexes containing such type of
ligands. In particular, the electronic resemblance between
arylphosphites and phosphoramidites suggested the possibility
of promoting these [4C+2C] cycloadditions with phosphora-
midite-gold complexes of the type [L*-AuCl; L* ) chiral
phosphoramidite], which could eventually introduce these highly
versatile and easily modulated chiral ligands into the realm of
asymmetric gold catalysis.21 Indeed, to the best of our knowl-
edge, these complexes have never been shown effective for any
type of gold catalyzed asymmetric reaction.22

The feasibility of performing the [4C+2C] cycloaddition with
a phosphoramidite-based Au catalyst was initially tested with

(16) Reaction of 1b at-15 °C is almost completed in less than 10 min (>
95% conv.). At this temperature 1k requires 90 min to reach 50%
conversion.

(17) For a review highlighting the most recent enantioselective develop-
ments, see: (a) Widenhoefer, R. A. Chem.sEur. J. 2008, 14, 5382–
5391. See also: (b) Bongers, N.; Krause, N. Angew. Chem., Int. Ed.
2008, 47, 2178–2181.

(18) (a) Caprio, V.; Williams, J. M. J. Catalysis in Asymmetric Synthesis;
John Wiley and Sons: Chichester, 2009. (b) Christmann, M.; Bräse,
S. Asymmetric Synthesis: The Essentials; Wiley-VCH: Weinheim,
2007. (c) Jacobsen, E. N.; Pflatz, A.; Yamamoto, H. ComprehensiVe
Asymmetric Catalysis I-III; Springer-Verlag: Berlin, Germany, 1999.
(d) Börner, A. Phosphorus Ligands in Asymmetric Catalysis: Synthesis
and Applications; Wiley-VCH: Wenheim, 2008.

(19) (a) Sawamura, M.; Ito, Y. In Catalytic Asymmetric Synthesis; Ojima,
I., Ed.; VCH Publishers: New York, 1993; p 367. (b) Ito, Y.;
Sawamura, M.; Hayashi, T. J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 6405–6406.
(c) Hayashi, T.; Sawamura, M.; Ito, Y. Tetrahedron 1992, 48, 1999–
2012.

(20) For the first application of bis(gold)complexes in enantioselective
catalysis, see: (a) Paz Muñoz, M.; Adrio, J.; Carretero, J. C.;
Echavarren, A. M. Organometallics 2005, 24, 1293–1300. For other
representative examples, see: (b) González-Arellano, C.; Corma, A.;
Iglesias, M.; Sanchez, F. Chem. Commun. 2005, 3451–3453. (c) Zhang,
Z.; Widenhoefer, R. A. Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 46, 283–285.
(d) Tarselli, M. A.; Chianese, A. R.; Lee, S. L.; Gagné, M. R. Angew.
Chem., Int. Ed. 2007, 46, 6670–6673. (e) Johansson, M. J.; Gorin,
D. J.; Staben, S. T.; Toste, F. D. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 18002–
18003. (f) Watson, I. D. G.; Ritter, S.; Toste, F. D. J. Am. Chem. Soc.
2009, 131, 2056–2057. (g) See also ref 15a.

(21) For representative reviews on the use of phosphoramidite ligands in
other transition metal catalyzed asymmetric processes, see: Cu:(a)
Feringa, B. L Acc. Chem. Res. 2000, 33, 346–353. Rh and Ir: (b)
Minnaard, A. J.; Feringa, B. L.; Lefort, L.; De Vries, J. G. Acc. Chem.
Res. 2007, 40, 1267–1277.

Figure 1. Bis(gold)-phosphine complexes employed in this study.

Table 3. Asymmetric Au(I)-Catalyzed [4C+2C] Cycloadditions and
Development of an Efficient Enantioselective Chiral Gold Catalysta

entry [Au] 3a:2a (ratio)b 3a, ee (%)c

1 (R)-DTBM-Segphos(AuCl)2
d 1:1.7 8

2 (S)-BINAP(AuCl)2
d 1:1.2 1

3 D 3:1 -
4 (S)-E 6:1 2
5 (S,S)-F 3:1 4
6 (S,S,S)-G 4.5:1 20
7 (R,S,S)-G 3:1 4
8 (S,S)-H 4:1 22
9 (S,S,S)-I 7:1 52
10 (S,R,R)-I 4:1 14e

11f,g (S,S,S)-I 8:1 74
12h,i (S,S,S)-I 14:1 80
13f, j (R,R,R)-J 8:1 80e

14k (R,R,R)-K 8:1 84e

15f, i (R,R,R)-K 16:1 91e

a [Au] (10 mol %) and AgSbF6 (10 mol %) in CH2Cl2 (0.15 M) for
1-3 h at room temperature unless otherwise noted. Conversions into
cycloadducts 3a and 2a > 99% (by 1H NMR in the crude mixtures)
b Determined by 1H NMR in the crude mixtures. c Enantiomeric excess
(ee) determined by HPLC (Chiralcel IA).14 d [Au] (5 mol %) and
AgSbF6 (10 mol %). e Major enantiomer is opposite to that obtained
with (S,S,S)-I catalyst, as deduced by chiral HPLC and optical rotation.
f Reaction carried out at -15 °C. g Pure 3a isolated in 78% yield after
column chromatography. h Reaction carried out at -30 °C. i 3a isolated
in 82% yield. j 3a isolated in 73% yield. k 3a isolated in 80% yield.
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the achiral complex D (Figure 2), in combination with AgSbF6.
23

Gratifyingly, treatment of 1a with D/AgSbF6 (10 mol %) in
CH2Cl2 at room temperature provided, after 1 h, full conversion
to cycloadducts 3a and 2a, which were isolated in a good 3:1
ratio (Table 3, entry 3). Use of phosphoramidite complexes (S)-E
or (S,S)-F, incorporating chiral groups either at the diol or amine
unit, did not allow to obtain significant enantioselectivities
(entries 4 and 5), but importantly, the chemoselectivity and rate
of the process were not affected. Notably, a modest enantiose-
lectivity could be obtained with complex (S,S,S)-G, which
incorporates both elements of chirality, the bis(1-phenylethy-
l)amine moiety and the chiral binaphthol skeleton (entry 6).
Analysis of results of entries 6 and 7 clearly shows that complex
(S,S,S)-G corresponds to the match situation (20% ee), whereas
its diastereoisomer (R,S,S)-G is a mismatched catalyst, as it
provided 3a with only 4% ee and also with lower chemoselec-
tivity. At this point, we reasoned that introduction of bulky
substituents at the 3 and 3′ position of the biphenol or binaphthol
units of (S,S)-F or (S,S,S)-G could positively influence the
enantioselectivity of the process, since it could reduce the
flexibility around the Au center, while bringing closer the chiral
information to the new carbon stereocenters. Indeed, reaction
with (S,S)-H, which incorporates two phenyl substituents at the
3 and 3′ positions of the biphenyl unit (entry 8), provided 3a in
a somewhat higher ee than its unsubstituted analog (S,S)-F
(increment of 18% ee). More importantly, gold-complex (S,S,S)-
I, which incorporates the phenyl substituents at the 3 and 3′
positions of the binaphthyl moiety, afforded the [4C+2C]
cycloadduct 3a with good chemoselectivity and 52% ee (32%
higher than that obtained with (S,S,S)-G, entries 6 and 9).24 In
analogy to the results with complexes of type G (entries 6 and
7), the diastereoisomeric gold complex (S,R,R)-I corresponded
to a mismatched situation, providing the cycloadduct 3a with
significantly lower selectivity than (S,S,S)-I (entry 10). More-
over, the major enantiomer obtained with (S,R,R)-I turned out
to be the opposite to that obtained with (S,S,S)-I, indicating that
the chirality of the bis(phenylethyl)amine dictates the absolute
stereochemistry of the [4C+2C] cycloadduct. Gratifyingly,
further optimization of the chemo- and enantioselectivity of the
process could be achieved with complex (S,S,S)-I, just by
lowering the temperature of the reaction (entries 11-12). Thus,

the cycloaddition of 1a could be efficiently performed at -15
°C and even at -30 °C, providing the [4C+2C] cycloadduct
3a in 82% yield and with 80% ee. These results clearly validate
the strategy and suggested that further improvement on the
enantioselectivity might be feasible by fine-tuning of substituents
at 3 and 3′ positions. Thus, novel bulky phosphoramite ligands
with 1-naphthyl and 9-anthracenyl substituents were synthesized
and transformed into their corresponding chiral gold complexes,
(R,R,R)-J and (R,R,R)-K (Figure 2). As expected, the major
enantiomer obtained with these complexes turned out to be
opposite to that obtained from (S,S,S)-I. Naphthyl-derived
complex (R,R,R)-J provided, at -15 °C, the cycloadduct 3a
with 80% ee (entry 13), a value somewhat superior to that
achieved at that temperature with the enantiomeric homologue
(S,S,S)-I (entry 11). However, the 9-anthracenyl-derived analog
(R,R,R)-K was much more effective, providing excellent yields
of 3a and enantioselectivities ranging from 84% at room
temperature, to 91% at -15 °C (entries 14 and 15). Not less
remarkable, the chemoselectivity of the process was also very
high in favor of the [4C+2C] adduct 3a.

With these results in hand, the performance of complexes
(S,S,S)-I and (R,R,R)-K was next evaluated on other allene-
dienes. As can be deduced from Table 4, the cationic gold
complex generated from (R,R,R)-K and AgSbF6 turned out to
be an excellent catalyst for these [4C+2C] cycloadditions
providing, in every case, higher enantioselectivities than those
obtained with its homologue (S,S,S)-I/AgSbF6. Indeed, catalyst
(R,R,R)-K/AgSbF6 afforded the corresponding cycloadducts with
high to very high enantioselectivities (entries 5-8), whereas
yields, chemo- and stereoselectivities are fully comparable to
those previously obtained with racemic catalyst B. Thus,
cycloadditions of allenedienes 1d, 1f and 1h were completely
chemoselective at -15 °C, whereas 1a provided a high
chemoselectivity. On the other hand, the enantioselectivities

(22) A chiral phosphoramidite gold catalyst has been described in ref 20a
and evaluated in alkoxycyclization reactions of 1,6-enynes, but
provided racemic products (less than 2% ee).

(23) Phosphoramidite gold complexes were prepared following procedures
similar to those described in: (a) Alder, M. J.; Flower, K. R.; Pritchard,
R. G. J. Organomet. Chem. 2001, 629, 153–159. (b) See also ref 20a.

(24) The introduction of substituents at the 3 and 3′ positions of the
binaphthol or biphenol skeletons of phosphoramidites has been proven
successful in other transition metal catalyzed asymmetric processes
which make use of these ligands. For representative examples, see:
(a) Giacomina, F.; Meetsma, A.; Panella, L.; Lefort, L.; de Vries,
A. H. M.; de Vries, J. G. Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 46, 1497–
1500. (b) Hua, Z.; Vassar, V. C.; Choi, H.; Ojima, I. Proc. Natl. Acad.
Sci. U.S.A. 2004, 101, 5411–5416. Phosphoramidite ligand precursor
of complex (S,R,R)-I has been proven successful in Pd-catalyzed
enantioselective hydrogenolysis of arene tricarbonyl chromium(0)
complexes, see: (c) Kündig, E. P.; Chaudhuri, P. D.; House, D.;
Bernardinelli, G. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 1092–1095. For
beneficial effects of 3,3′-diaryl substitution on BINOL-phosphoric
acids, employed as chiral Bronsted acid catalysts in several asymmetric
processes, see: (d) Terada, M. Chem. Commun. 2008, 4097–4112, and
references therein.

Figure 2. New chiral phosphoramidite-based gold(I) complexes.
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varied from 91% (entries 5 and 8) to a maximum value of 97%,
observed for the cycloaddition of allenediene 1f (entry 7).25

Particularly relevant are the results with allenediene 1h, cy-
cloaddition which provides an enantioselective entry to relevant
trans-fused 6,6-bicyclic systems. Treatment of this allenediene
with catalyst (S,S,S)-I/AgSbF6 (10 mol %) afforded the corre-
sponding adduct (3h) in a moderate 52% ee, whereas (R,R,R)-
K/ AgSbF6 provided 3h in 90% yield and 91% ee (entries 4
and 8). No less significant, the catalyst loading could be
significantly reduced without affecting the selectivity of the
reaction. Thus, with only 2 mol % of catalyst, the cycloaddition
of 1a or 1d provided, after 3 h at -15 °C, the desired
cycloadducts in excellent yields and 92% ee (entry 9 and 10).
To the best of our knowledge, the above cycloadditions represent
the first examples of an efficient asymmetric process catalyzed
by a mononuclear phosphorus-based carbophilic Au complex.
Furthermore, this methodology constitutes one of the very few
transition metal catalyzed enantioselective [4C+2C] cycload-
ditions of nonactivated substrates and the first of this type
leading to 6,6-trans-fused bicyclic systems.26,27

Finally, the absolute configuration of cycloadduct 3d, pre-
pared with (S,S,S)-I/AgSbF6 (entry 2, 76% ee), was unambigu-
ously determined to be (3aR,7aS) by X-ray crystallographic
analysis, after recrystallization from a mixture of Et2O/hexanes
(Figure 3).28

2.3. Mechanistic Experimental Studies. Key mechanistic
information can be deduced from the observation that the

enantiomeric excess of the major [4C+2C] cycloadduct 3a was
virtually identical ((1-2%) to that of the minor [4C+3C]
products 2a regardless of the phosphoramidite gold catalyst
(Table 5, entries 1-11) and temperature (entries 7-9) employed.
Moreover, entirely different gold-complexes, such as DTBM-
Segphos(AuCl)2 also provided the same ee values for both
[4C+3C] and [4C+2C] adducts (entry 12). These results highly
suggest that both cycloadditions share the same enantiodeter-
mining step, with the resulting common intermediate evolving
to either the six or the seven-membered carbocycle.

The aforementioned result could be a priori compatible with
an hypothetical stepwise mechanism involving a common
carbocationic intermediate such as II (Scheme 1). Indeed, vinyl
metal species related to II have been previously postulated as
intermediates in gold and platinum catalyzed [2 + 2] and [3 +
2] cycloadditions of allenenes.15,29 After the initial enantio- and
diastereoselective cyclization to give II, an intramolecular attack
from the R, or � carbon of the vinyl-gold species to the less
substituted position of the generated allyl cation (6-endo Vs
7-endo cyclization of II), would respectively lead to the
formation of the [4C+2C] or [4C+3C] cycloadduct. Alterna-
tively, a cis-trans isomerization of II, followed by a 4-exo
cyclization on its cis-fused isomer (cis-II) would account for
the formation of a [2C+2C] adduct.15a

(25) Decreasing the reaction temperature to-30 °C did not bring any
significant improvement on the enantioselectivity of cycloadditions
with substrates 1d, 1f, or 1h, neither with catalyst (S,S,S)-I or (R,R,R)-
K.

(26) Previously reported examples deal with alkyne-tethered 1,3-dienes.
For instance, see: (a) Shintani, R.; Sannohe, Y.; Tsuji, T.; Hayashi,
T. Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 46, 7277–7280. (b) Aikawa, K.;
Akutagawa, S.; Mikami, K. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 12648–
12649, and references therein. (c) Gilbertson, S. T.; Hoge, G. S.;
Genov, D. G. J. Org. Chem. 1998, 63, 10077–10080, and references
therein.

(27) Only very recently, chiral phosphoramidites have been shown effective
in other transition metal catalyzed asymmetric cycloadditions with Rh,
Pd or Co catalysts. For representative cases with Pd, see: (a) Shintani,
R.; Park, S.; Shirozu, F.; Murakami, M.; Hayashi, T. J. Am. Chem.
Soc. 2008, 130, 16174–16175. (b) Shintani, R.; Park, S.; Duan, W. L.;
Hayashi, T. Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 46, 5901–5903. (c) Shintani,
R.; Murakami, M.; Hayashi, T. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 12356–
12357. (d) Trost, B. M.; McDougall, P. J.; Hartmann, O.; Wathen,
P. T. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14960–14961. (e) Trost, B. M.;
Cramer, N.; Silverman, S. M. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 12398–
12399. (f) Trost, B. M.; Stambuli, J. P.; Silverman, S. M.; Schworer,
U. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13328–13329, For Rh, see. (g) Yu,
R. T.; Lee, E. E.; Malik, G.; Rovis, T. Angew. Chem. Int. Chem. 2009,
48, 2379–2382, and references therein. For Co, see: (h) Toselli, N.;
Martin, D.; Achard, M.; Tenaglia, A.; Burgi, T.; Buono, G. AdV. Synth.
Catal. 2008, 350, 280–286.

(28) Comparison of optical rotations and chiral HPLC analysis allow to
propose the same absolute configuration for the remaining [4C+2C]
adducts obtained with (S,S,S)-I. Catalyst (R,R,R)-K provided, in every
case, opposite absolute configuration than (S,S,S)-I.

(29) For a Pt-catalyzed [3C+2C] cycloaddition of allenenes: (a) Zhang,
G.; Catalano, V. J.; Zhang, L. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 11358–
11359. (b) For two examples on Au-catalyzed [3C+2C] cycloadditions,
see also ref 11.

Table 4. Enantioselective Au(I)-Catalyzed Allenediene [4C+2C]
Cycloadditions with (S,S,S)-I and (R,R,R)-Ka

entry 1 L*-AuCl temp. (°C) 3:2b yieldc 3 ee, %d,e

1 1a (S,S,S)-I -30 14:1 82% 3a 80 (-)
2 1d (S,S,S)-I -15 1:0 84% 3d 76 (-)
3 1f (S,S,S)-I -15 1:0 70% 3f 86 (-)
4 1h (S,S,S)-I -15 1:0 55% 3h 52 (-)
5 1a (R,R,R)-K -15 16:1 82% 3a 91 (+)
6 1d (R,R,R)-K -15 1:0 93% 3d 92 (+)
7 1f (R,R,R)-K -15 1:0 88% 3f 97 (+)
8 1h (R,R,R)-K -15 1:0 90% 3h 91 (+)
9f 1a (R,R,R)-K -15 1:0 87% 3a 92 (+)
10f 1d (R,R,R)-K -15 1:0 92% 3d 92 (+)

a L*-AuCl [(S,S,S)-I or (R,R,R)-K] (10 mol %) and AgSbF6 (10 mol
%) in CH2Cl2 (0.15 M) for 1-3 h, unless otherwise noted. b Determined
by 1H NMR in the crude mixtures. c Isolated yields of pure 3.
d Enantiomeric excess (ee) determined by HPLC (Chiralcel IA).14

e Optical rotation sign under parentheses.14 f Reaction carried out with 2
mol % of (R,R,R)-K and AgSbF6.

Figure 3. X-ray crystallographic structure of (3aR,7aS)-3d, obtained as
major enantiomer in the cycloaddition of 1d with (S,S,S)-I/AgSbF6 (Table
4, entry 2). Flack parameter ) 0.00(8).
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To corroborate or discard this hypothesis, we carried out
several experiments in the presence of different amounts of
MeOH, aiming at intercepting the allyl cation present in species
II. However, reactions of allenediene 1d in CH2Cl2, in presence
of complex B and 3 equiv of MeOH as trapping agent, provided
only the [4C+2C] cycloadduct 3d (Table 6, entry 1). Using a
more polar solvent such as MeNO2, the reaction provided a 8.5:
1.5 mixture of the [4C+2C] adducts 3d and the acyclic
compound 5d (entry 2). This new product (5d) is the result of
a hydroalkoxylation reaction of the allene, a type of process
that has recently been shown to be efficiently promoted by
related gold(I) catalysts.30 Increasing the amount of MeOH did
not afford any relevant product that could validate the cationic
annulation pathway depicted in Scheme 1. Indeed, when MeOH
was employed as solvent, the reaction led to the sole formation

of the acyclic hydroalkoxylated products 5d and its regioisomer
6d (ratio 5d:6d ) 85:15, entry 3), while no traces of trapping
products derive from II could be detected. Similar results were
obtained from allenediene 1a.31

According to the hypothesis of Scheme 1, it might be
expected that an isomer of 1 bearing an internal cis alkene (cis-
1) would lead to similar results to those obtained from the trans
isomer 1. However, treatment of cis-1d with catalyst B afforded,
after 8 h at rt, a 3.5: 1 mixture of the [2C+2C] and [4C+2C]
adducts 4d and 3d, in 46% yield (Scheme 2). The acute
differences in the outcomes of cycloadditions of 1d (trans) and
cis-1d seem to ruled out the possibility that [4C+2C] and
[4C+3C] cycloadditions of 1d (trans), promoted by catalyst
B, occur via a cationic cascade involving the intermediate
formation of II.32 Moreover, cis-1d remained unchanged after
several hours of treatment with PtCl2 (110 °C) or catalyst A
(rt), a result that sharply contrasts with that obtained from trans-
1d, which provides the [4C+3C] cycloaddition using PtCl2 (10
mol %), and a mixture of [4C+3C] and [4C+2C] adducts upon
reaction with catalyst A [(IPr)AuCl/AgSbF6, 10 mol %).14 This
lack of reactivity of the cis precursor with these two catalysts
further suggests that they do not promote the cationic cascade
depicted in Scheme 1, and that the [4C+2C] adducts might be
formed through an alternative mechanism.

2.4. DFT Studies. Several hypothetical reaction pathways for
the formation of the [4C+2C] adducts were evaluated by means
of DFT calculations on the model dimethylallenediene 1b′
(Scheme 3), using [(MeO)3PAu]+ as catalyst system. The
validity of [(MeO)3PAu]+ as model catalyst for the theoretical
study of the [4C+2C] process was confirmed by experimentally
running the cycloaddition reaction of 1a in the presence of
(EtO)3PAuCl/AgSbF6, instead of the phosphite or phosphora-
midite complexes previously shown. The reaction took place
with comparable rates and provided a mixture of 3a and 2a in
a 5:1 ratio and a 95% combined yield. Analogously, the
cycloaddition of 1c with this catalyst provided a 10 to 1 mixture
of 3c and 2c in 82% combined yield.

The cationic stepwise pathway represented in Scheme 1,
involving the formation of cationic species II, was initially
analyzed. However, in spite of an intensive exploration of the
potential energy surface, not such or related species could be
located.33 This exploration also revealed that the initial activation
of the allene by the phosphite gold catalyst triggers a concerted
[4C+3C] cycloaddition with the diene, process which occurs

(30) (a) Zhang, Z.; Widenhoefer, R. A. Org. Lett. 2008, 10, 2079–2081.
For intramolecular versions, see: (b) Zhang, Z.; Liu, C.; Kinder, R. E.;
Han, X.; Qian, H.; Widenhoefer, R. A. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128,
9066–9073, and references therein.

(31) Reaction of allenediene 1a with catalyst B (10 mol %), in the presence
of 3 equiv of MeOH, provided the same ratio of [4C+3C] and
[4C+2C] products as obtained in the absence of MeOH (2a:3a ratio
) 1:10).

(32) In consonance with this proposal, Toste et. al. reported that a related
allenediene selectively mono deuterated at the terminal position of
the diene provided a stereoselective [4C+2C] cycloaddition, making
very unlikely a cationic pathway involving species such as II (see ref
11).

Table 5. Comparison of the enantioselectivities of 2a and 3a,
isolated from the reaction of 1a using different Au catalysts.a

entry L*AuCl temp.
(°C) 3a:2ab 3a, erc 2a, erc

1 (S)-E 23 6:1 51:49 50.5:49.5
2 (S,S)-F 23 3:1 52:48 52:48
3 (S,S,S)-G 23 4.5:1 60:40 59:41
4 (R,S,S)-G 23 3:1 52:48 53:47
5 (S,S)-H 23 4:1 61:39 61:39
6 (S,R,R)-I 23 4:1 57:43 56:44
7 (S,S,S)-I 23 7:1 76:24 76:24
8 (S,S,S)-I -15 8:1 87:13 87:13
9 (S,S,S)-I -30 14:1 90:10 90:10
10 (R,R,R)-J -15 8:1 90:10 91:9
11 (R,R,R)-K -15 16:1 95.5:4.5 96:4
12d (R)-DTBM-Segphos (AuCl)2 23 1:1.7 54:46 54:46

a Conditions: 1a (1 equiv), L*-AuCl (10 mol %) and AgSbF6 (10 mol
%) in CH2Cl2 (0.15 M) for 1-3 h unless otherwise noted. Conversions
>99%. b Determined by 1H NMR in the crude mixtures. c er )
enantiomeric ratio (HPLC).14 d (R)-DTBM-Segphos (AuCl)2 (5 mol %)
and AgSbF6 (10 mol %) was used.

Scheme 1. Hypothetical Stepwise Mechanism Involving
Carbocationic Intermediate II

Table 6. Gold-Catalyzed Cycloadditions of 1c in the Presence of
MeOHa

entry solvent MeOH 3d:5d:6db

1 CH2Cl2 3 equiv 100:0:0
2 MeNO2 3 equiv 85:15:0
3 MeOH solvent 0:85:15

a Conditions: 1d (1 equiv, 0.15 M), B (10 mol %) and AgSbF6 (10
mol %) for 1-3 h. Conversions >99%. b Ratios determined by 1H NMR
in the crude mixtures.

Scheme 2. Gold-Catalyzed Cycloaddition Reactions of cis-1d
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with an extremely low energy barrier. This fact together with
the experimental information indicating that both [4C+2C] and
[4C+3C] cycloadditions are stereospecific processes sharing a
common stereo and enantio-determining step, led as to consider
a mechanistic scenario in which the [4C+2C] cycloadduct could
be eventually generated after an initial concerted [4C+3C]
cycloaddition of the allenediene leading to Au-carbene IV
(Scheme 3). Indeed, the DFT calculations revealed that the
[4C+2C] adduct 3b′ might result from an internal 1,2-alkyl
migration (ring contraction) on the cycloheptenyl carbene
intermediate IV, itself arising from the concerted [4C+3C]
cycloaddition of III (Scheme 3).

The reaction mechanism for the Au-catalyzed [4C+3C]
cycloaddition of allenedienes leading to products of type 2
through the intermediacy of cycloheptenyl carbene IV was
recently described employing AuCl, AuCl3 and [(NHC)Au]+

as model gold catalysts.10b A DFT analysis of the mechanism
using [(MeO)3PAu]+ as catalyst gives similar reaction pathways
to those previously found for the former Au catalysts. The set
of steps describing the mechanism involves initial catalyst
coordination to the allene (I), generation of the metal-allyl
intermediate (III), and [4C+3C] concerted cycloaddition pro-
viding the cycloheptene structure (IV). At this point, this
intermediate might evolve by means of an standard 1,2-H-shift
giving rise to the final [4C+3C] cycloaddition product 2b′.
However, DFT calculations also confirm the viability of a
different scenario in which the same intermediate (IV) can
evolve by means of an internal 1,2-alkyl migration (ring
contraction), giving rise to the [4C+2C] cycloaddition product
3b′ (Scheme 3, Figure 4). Such mechanistic divergence from
intermediate IV is in full agreement with the formation of both

types of adducts in the cycloaddition of allenedienes 1b and 1c
catalyzed by complex B (Table 2, entries 1-3) or (EtO)3PAuCl/
AgSbF6. Furthermore, it is in total agreement with the asym-
metric results with phosphoramidite gold catalysts, since both
[4C+3C] and [4C+2C] pathways are sharing the same stereo-
andenantio-determiningstep,aconcertedexo-like[4C(4π)+3C(2π)]
cycloaddition between the diene and the Au-allyl cation (from
III to IV). The chemoselective differentiation takes place in a
posterior step (from IV to V/VI).34 Finally, it is also consistent
with the requirement of a trans-diene to achieve an efficient
[4C+2C] cycloaddition, since it is mandatory for the initial
[4C+3C] concerted cycloaddition leading to IV.35

The overall energy profiles for the mechanism, including the
divergence from intermediate IV, are shown in Figure 4. The
two initial steps are common for both pathways. They start with
the initial coordination of the allene to the metal center, I
(selected as energy reference). This species evolves to the
formation of a Au-allyl cation intermediate, III, through an
energy barrier of 4.2 kcal/mol (ts1). The energy of III is 0.2
kcal/mol compared to I. This precursor easily gives rise to a
7-membered ring intermediate IV through a concerted cycload-
dition (ts2) with a small relative energy barrier of 2.5 kcal/
mol. The structure of this transition step is depicted in Figure
5. Interestingly, the formation of the two σ-bonds in this step
is much more asynchronous than with any of the other gold
catalyst previously investigated in [4C+3C] allenediene
cycloadditions.10b Cycloheptene-gold species IV is the most
stable intermediate within the reaction profile with a relative
energy of -12.1 kcal/mol. IV can evolve in two ways: by a
1,2-hydrogen shift to V (ts3) or by a 1,2-alkyl migration (ring
contraction, ts3′) to VI. Each of the products is obtained with

Scheme 3. Mechanistic Proposal for a [4C+2C] Process Resulting from an Initial [4C+3C] Cycloaddition and a Subsequent Ring
Contraction (Blue Arrow)

Figure 4. DFT profile for the cycloaddition of a model substrate 1b′ with [(MeO)3PAu]+.
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the new formed C-C double bond coordinated to the Au metal
center. The energy barriers for these two competitive pathways
are 10.3 and 8.7 kcal/mol, respectively.36 These data are
reasonably consistent with the experimental results which
indicate that the energy barrier associated to each of the routes
must not be too different since both products are observed,
although the formation of the [4C+2C] adduct is slightly
favored. The transition states corresponding to the 1,2-H shift
(ts3) and 1,2-ring contraction (ts3′), respectively leading to the
[4C+3C] and [4C+2C] cycloadducts V and VI, are depicted
in Figure 5.

We also analyzed these pathways with other Au complexes
such as [(PH3)Au]+, as a model for Ph3PAuCl/AgSbF6, [(NH-
C)Au]+, as a model for catalyst A,10b and AuCl. As can be
deduced from the energetic data of Table 7 the difference in
energy barriers between the 1,2-H migration and the 1,2-ring
contraction is not high, confirming that both pathways are
competitive. It can be observed that the more electron acceptor
is the ligand at gold the more favored is the internal 1,2-alkyl
migration that leads to the [4C+2C] adduct, a result in

agreement with experimental observations. Thus, the highest
energy barrier difference (Ets3′ - Ets3) in favor of the [4C+2C]
adduct is found for [(MeO)3PAu]+ catalyst. [H3PAu]+ afforded
similar barriers for both processes (0.4 kcal/mol difference),
whereas the highest difference in favor of the [4C+3C]
cycloadduct corresponds to AuCl and [(NHC)Au)]+, catalysts
that have been successful used for this type of cycloadditions.10b

The calculations with AuCl gave rise to a energy barrier
difference (Ets3 - Ets3′) slightly superior to 3 kcal/mol (entry
3), whereas for the cationic catalyst [(NHC)Au]+ the difference
is of 2.1 kcal/mol, again favoring the formation of the [4C+3C]
adduct (entry 4). The higher reactivity experimentally observed
with [(NHC)Au]+, as compared to AuCl, is reflected in the lower
energy barrier associated to the transformation of IV into V
(8.7 vs 14.6 kcal/mol, entries 3 and 4), a step that has been
postulated as rate determining for the [4C+3C] cycloadditions.

The precise reasons why an electron acceptor ligand at gold
might favor the 1,2-ring contraction, whereas an electron
donating one preferentially promotes the 1,2-H shift, are not
easy to identify. Steric reasons depending on the ligand structure
might not be critical, since different gold catalysts with more
or less sterically demanding acceptor ligands provided similar
results (i.e., (EtO)3PAuCl/AgSbF6 vs catalyst B). It is plausible,
however, that the electronic factors such as the interaction
between the new double bond being generated at ts3 or ts3′

(33) A cationic structure keeping frozen the C-C distance of the new
formed C-C bond (forming the 5-membered ring) resembling the
structure of II was optimized. Nonetheless, when performing a full
geometry optimization starting from this forced structure, it always
evolved to initial reactants breaking the C-C bond, therefore
suggesting that this is not a stable species.

(34) An alternative 1,2-methyl shift on intermediate IV might also be
proposed and would lead to a [4C+3C] cycloadduct of type 2b′′ (see
equation below). However, this cycloadduct was never observed in
the cycloaddition of 1b. This type of 1,2-alkyl migration was only
observed when the allene has a cyclic substituent at the distal position,
such as in 1a. Apparently, the release of strain associated with the
1,2-alkyl shift allows to overcome the preference of a 1,2-H shift.
For reviews on migratory aptitudes of different substituents on metal
carbenes, see: (a) Crone, B.; Kirsch, S. F. Chem.sEur. J. 2008, 14,
3514–3522. (b) Nickon, A. Acc. Chem. Res. 1993, 26, 84–89. (c) Liu,
M. T. H. Acc. Chem. Res. 1994, 27, 287-294]

(35) The minor formation of the [4C+2C] adduct 3d from cis-1d (vide
supra), might be explained by a partial Z/E-isomerization (see ref 15a).
Alternatively, cationic stepwise mechanisms operating from cis-1d
cannot be fully discarded. For instance, see: Gassman, P. G.; Singleton,
D. A. J. Org. Chem. 1984, 106, 6085–6086.

(36) The 1,2-H shift leading to V is actually a two step process: the first
one with a 8.6 kcal/mol activation barrier corresponds to an axial-to-
ecuatorial conformational change on the seven-membered ring to obtain
the appropriate parallel disposition of the orbitals implicated in the
subsequent 1,2-H shift; this intermediate, IV′, lies 8.1 kcal/mol over
IV. The second step is the 1,2-H shift properly speaking with an
activation barrier of 2.2 kcal/mol. The energy barrier for the
transformation of IV′ to IV is so small (0.5 kcal/mol), that in practice,
the evolution from intermediate IV to the product V can be considered
taking place in a single step. Thus, for clarity reasons, we depicted
this process in Figure 4 as a single step with the overall barrier of
10.3 kcal mol. For a complete description of this process, see the
Supporting Information.

Figure 5. DFT calculated structures for concerted cycloaddition (ts2), the 1,2-H shift (ts3) and ring contraction (ts3′) transition states, leading to the
corresponding [4C+3C] and [4C+2C] cycloadducts V and VI.

Table 7. Calculated Energy Barriers for Competitive Migration
Steps with Subtrate 1b′ (kcal/mol)

entry catalyst 1,2-H migration barrier
(Ets3 - EIV)

1,2-alkyl migration barrier
(Ets3′ - EIV) ∆E

1 [(MeO)3PAu]+ 10.3 8.7 -1.6
2 [(PH3)Au]+ 8.1 8.5 0.4
3 AuCl 14.6 17.7 3.1
4 [(NHC)Au]+ 8.7 10.8 2.1
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with the highly electrophilic gold atom could play a key role.
Indeed, the exocyclic double bond which is being generated in
the ring contraction process (ts3′) might easily optimize its
orientation in such a way that donation from the occupied
π-orbitals to the electrophilic gold metal center is maximized,
and therefore ts3 could be favored when an electron acceptor
ligand is placed at gold (i.e., phosphites or phosphoramidites).
Conversely, the endocyclic double bond formed at ts3, could
have more conformational restrictions to fully optimize such
interaction and, accordingly, a transition state ts3, leading to
V, might not be particularly favored with such highly electro-
philic gold complexes.

Albeit [4C+3C] cycloaddition products have been observed
for [(NHC)Au]+-catalyzed reactions of substrates in which the
allene is monosubstituted at the C-terminus position,10b we never
observed [4C+2C] adducts from these substrates using
[(RO)3PAu]+. Therefore, we carried out DFT calculations to
quantify the eventual dependence of the ring contraction step
on the presence of substituents at the allene C-terminus. The
proposed mechanisms for the formation of [4C+2C] and
[4C+3C] adducts were theoretically evaluated with
[(MeO)3PAu]+ for the model substrate 1j′, which includes
hydrogen atoms instead of methyl groups at the distal position
of the allene (Figure 6). The mechanisms for the formation of
the two different products are qualitatively similar to those
previously commented and share the two initial steps. Once the
7-membered ring intermediate IV is formed, the relative energy
barrier for the 1,2-H-shift (formation of [4C+3C] product) is
11.7 kcal/mol. For the case of the 1,2-alkyl migration (formation
of [4C+2C] product), however, the relative energy barrier is
23.8 kcal/mol (Figure 6). According to these values, the
formation of [4C+2C] cycloadduct seems to be strongly
dependent on the presence of a quaternary center at the adjacent
position of the Au-carbene center (see the Supporting Informa-
tion for more details).

In summary, the calculations have provided interesting
information into the plausible mechanistic bases of the [4C+3C]
and [4C+2C] divergence. The nature of the ligand guides the
formation of the final product: the more electron withdrawing

is the ligand the more favored is the formation of the [4C+2C]
product. However, other mechanisms cannot yet be fully
discarded.

3. Conclusions and Outlook

In summary, we report a new Au-catalyzed [4C+2C] cy-
cloaddition of allenedienes, along with a highly asymmetric
variant promoted by novel phosphoramidite-gold catalysts.
Indeed, these reactions represent the first processes in which a
gold complex derived from a phosphoramidite or any other type
of monodentate ligand acts as an efficient carbophilic chiral
catalyst. We have also reported mechanistic studies suggesting
that the divergence between [4C+2C] and [4C+3C] paths might
arise from relative 1,2-migration tendencies in a common
cycloheptentyl Au-carbene intermediate. Current efforts are
focused to further mechanistic studies, synthetic applications
and the use of these new phosphoramidite complexes to other
Au-catalyzed transformations.

4. Experimental Section

Computational Details. Calculations were performed with the
Gaussian03 program package37 at density functional theory (DFT)
level by means of the hybrid B3LYP functional.38 For geometry
optimization, the main group elements (C, Cl, O, N, P, H) were
described using the 6-31G(d) basis set (labeled as basis set I). The
Au metal center was described by the LANL2DZ effective core
potential39 and its associated basis set for the outermost electrons.
An extra series of f-polarization functions were also added for Au
atom (Au: exp. ) 1.050).40 Moreover, additional single point
calculations using the 6-311++G(d,p) basis set for all the main
group elements were also performed (basis set II), including solvent
effects by means of the CPCM method (CH2Cl2; ε ) 8.93) (see
Supporting Information).

The geometries of the reactants, intermediates, transition states,
and products were fully optimized without any symmetry restriction.
Frequency calculations were performed on all optimized structures
(at the optimization level) to characterize the stationary points as
minima (non imaginary frequencies) or transition states (one
imaginary frequency).

General Procedure for the [4C+2C] Cycloaddition of Al-
lenedienes 1 (Exemplified for 1a). A solution of compound 1a
(100 mg, 0.291 mmol) in CH2Cl2 (0.8 mL) was added to a
suspension of (ArO)3PAuCl (25.6 mg, 0.029 mmol) and AgSbF6

(10.0 mg, 0.029 mmol) in CH2Cl2 (1.2 mL) in a dried Schlenk tube
under argon, at 0 °C. The mixture was stirred at that temperature
for 3 h and filtered through a short pad of florisil eluting with Et2O.
The filtrate was concentrated and purified by flash chromatography
(10-15% Et2O/hexanes) to afford 72 mg of a 1:10 mixture of
cycloadducts 2a and 3a (72%, 2a:3a ) 1:10).

(3aR*,7aS*)-4-Cyclopentylidene-2-tosyl-2,3,3a,4,5,7a-hexahy-
dro-1H-isoindole (3a). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.73
(d, J ) 8.3 Hz, 2H), 7.31 (d, J ) 8.0 Hz, 2H), 5.71 (s, 2H), 3.87
(dd, J ) 9.4 and 5.8 Hz, 1H), 3.63 (dd, J ) 9.1 and 7.1 Hz, 1H),
3.37 (t, J ) 10.1 Hz, 1H), 2.86 (dd, J ) 10.9 and 9.2 Hz, 1H),
2.70 (d, J ) 21.2 Hz, 1H), 2.66 (d, J ) 21.9 Hz, 1H,), 2.42 (s,

(37) Frisch, M. J. et al. Gaussian 03, ReVision C.02; Gaussian, Inc.:
Wallingford CT, 2004. (See Supporting Information, ref 21.)

(38) (a) Lee, C.; Parr, R. G.; Yang, W. Phys. ReV. 1988, 37, B785. (b)
Becke, A. D. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648–5652. (c) Stephens, P. J.;
Devlin, F. J.; Chabalowski, C. F.; Frisch, M. J. J. Phys. Chem. 1994,
98, 11623–11627.

(39) (a) Hay, P. J.; Wadt, W. R. J. Phys. Chem. 1985, 82, 299. (b) Wadt,
W. R.; Hay, P. J. J. Chem. Phys. 1985, 82, 284–298.

(40) Höllwarth, A.; Böhme, M.; Dapprich, S.; Ehlers, A. W.; Gobbi, A.;
Jonas, V.; Köhler, K. F.; Stegman, R.; Veldkamp, A.; Frenking, G.
Chem. Phys. Lett. 1993, 208, 237–240.

Figure 6. Cycloaddition of model substrate 1j′: energy profile involving
the 1,2-alkyl migration (ts3′)and 1,2-H migration (ts3).
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3H), 2.30-2.14 (m, 4H), 1.76-1.50 (m, 4H); 13C NMR (125.8
MHz, CDCl3): δ (ppm) 143.2 (C), 136.1 (C), 134.7 (C), 129.7 (CH),
128.8 (CH), 127.2 (CH), 125.3 (CH), 122.2 (C), 51.3 (CH2), 50.8
(CH2), 47.1 (CH), 42.8 (CH), 32.0 (CH2), 31.6 (CH2), 30.9 (CH2),
27.4 (CH2), 25.8 (CH2), 21.5 (CH3). LRMS (m/z, I): 343 ([M+],
9), 188 (97), 154 (29), 91 (100). HRMS calculated for C20H25NO2S
316.16060, found 316.16061. Further confirmation of the structure
of 3a was obtained by X-ray crystallography. The remaining
cycloadducts of Table 2 were prepared using this procedure and
their spectroscopic data can be found in the Supporting Information.

General Procedure for the [4C+2C] Cycloaddition of Al-
lenedienes 1 with Phosphoramidite-Based Gold Catalysts (Ex-
emplified for 1a with (R,R,R)-K). A solution of compound 1a
(100 mg, 0.291 mmol) in CH2Cl2 (0.8 mL) was added to a
suspension of [(R,R,R)]-K (6.55 mg, 5.82 µmol, 2 mol %) and
AgSbF6 (2.0 mg, 5.82 µmol, 2 mol %) in CH2Cl2 (1.2 mL) in a
dried Schlenk tube, under argon, at -15 °C. The mixture was stirred
at that temperature for 3 h (the progress of the reaction was easily
monitored by tlc) and filtered through a short pad of florisil eluting
with Et2O. The filtrate was concentrated and purified by flash
chromatography (10-15% Et2O/hexanes) to afford 87 mg of

cycloadduct 3a (87% yield). HPLC analysis on Chiralcel IA (0.5
mL/min, hexane: i-PrOH ) 99: 1) showed a 92% enantiomeric
excess (retention times: 55.1 min, major enantiomer; 61.7 min,
minor enantiomer).
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The intramolecular [4C+3C] cycloaddition reaction of allenedienes catalysed by PtCl2 and several Au(I)
complexes has been studied by means of DFT calculations. Overall, the reaction mechanism comprises
three main steps: (i) the formation of a metal allyl cation intermediate, (ii) a [4C(4p)+3C(2p)]
cycloaddition that produces a seven-membered ring and (iii) a 1,2-hydrogen migration process on these
intermediates. The reaction proceeds with complete diastereochemical control resulting from a favoured
exo-like cycloaddition. Allene substituents have a critical influence in the reaction outcome and
mechanism. The experimental observation of [4C+2C] cycloadducts in the reaction of substrates
lacking substituents at the allene terminus can be explained through a mechanism involving
Pt(IV)-metallacycles. With gold catalysts it is also possible to obtain [4C+2C] cycloaddition products,
but only with substrates featuring terminally disubstituted allenes, and employing p-acceptor ligands at
gold. However the mechanism for the formation of these adducts is completely different to that
proposed with PtCl2, and consists of the formation of a metal allyl cation, subsequent [4C+3C]
cycloaddition and a 1,2-alkyl shift (ring contraction). Electronic analysis indicates that the divergent
pathways are mainly controlled by the electronic properties of the gold heptacyclic species (L-Au-C2), in
particular, the backdonation capacity of the metal center to the unoccupied C2 (pp-orbital) of the
intermediate resulting from the [4C+3C] cycloaddition. The less backdonation, (i.e. using P(OR)3Au+

complexes), the more favoured is the 1,2-alkyl shift.

Introduction

Cycloaddition reactions allow the formation of cyclic systems
from acyclic reactants, and usually involve the rearrangement of
p-electrons.1 Although direct cycloadditions to form cycles of four,
five or six members are relatively common, seven-membered cycles
are much less accessible.2 One of the most interesting approaches to
these cycles involves the combination of a diene and an allyl cation,
a component that contributes 3-centers and two p-electrons.3 A
critical step for the success of these [4C+3C] cycloadditions is the
in situ formation of an appropriate allyl cation moiety.

aDepartament de Quı́mica, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193,
Cerdanyola del Vallès, Spain. E-mail: agusti@klingon.uab.es; Fax: +34-
935812920; Tel: +34-935811716
bDepartamento de Quı́mica Orgánica, Centro Singular de Investigación en
Quı́mica Biológica y Materiales Moleculares, y Unidad Asociada al CSIC,
Universidad de Santiago de Compostela, 15782, Santiago de Compostela,
Spain
cInstituto de Quı́mica Orgánica General (CSIC), Juan de la Cierva 3, 28006,
Madrid, Spain
† Electronic supplementary information (ESI) available: Table of electronic
NBO and Bader analysis of the seven membered intermediates 3 and 3¢.
Absolute energies (in hartrees) and cartesian coordinates of the optimized
structures. See DOI: 10.1039/c1dt11061f

It is well known that platinum and gold complexes can activate
C–C multiple bonds to generate several types of reactive interme-
diates that evolve into different types of products.4 Mechanistic
studies on these transformations are very scarce, especially in
the case of gold, mainly because of the difficulties for isolating
intermediates.5 Thus, theoretical studies represent an important
tool to gain insights on these reaction mechanisms.6,7

In 2007, two different groups independently described a
platinum- and a gold-catalysed synthesis of cyclopentadienes
from vinyl allenes, and suggested that the reactions involve the
activation of the allene to make a metal-pentadienyl cation
intermediate.8,9 We then envisioned the possibility of using simple
allenes as precursors of related metal allyl cations, so they
could participate as 3-carbon atom components in the [4C+3C]
cycloaddition reactions to dienes.10,11 Indeed, new intramolecular
[4C+3C] cycloaddition reactions of allenedienes catalysed by
platinum and gold complexes were subsequently developed.12 The
reactions proceed with complete diastereochemical control and
provide a variety of interesting bicyclic products featuring seven-
membered rings. Some representative substrates used in these
reactions catalyzed by PtCl2 are presented in Table 1.12

On the basis of several theoretical and experimental data, a
general reaction mechanistic pathway has been recently proposed

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2011 Dalton Trans., 2011, 40, 11095–11105 | 11095
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Table 1 General scheme for the reaction catalysed by PtCl2
12

Entry Substrate Product Yield

1 92a

2 62b

3 23c

4 95

4D:4D¢
(6 : 4)

X = C(CO2Et)2; R1, R2, = H, CH3, Ph.a Reaction catalysed by 10% PtCl2,
toluene 110 ◦C for 2 h. b 10% PtCl2, toluene 110 ◦C for 5 h. c 12 h.

for such a reaction.13,14 Nevertheless, a detailed picture of the
mechanism is still lacking. Indeed, some important questions
are yet to be answered, i.e.: do the allene substituents affect the
reaction mechanism? Are the PtCl2 and Au(I)-catalyzed processes
exhibiting a similar profile? Why do some substrate/catalyst
combinations give rise to [4 + 2] instead of [4 + 3] cycloadducts?
In order to provide an answer to these questions we present
herein a more complete mechanistic study based on computational
methods.

Computational details

Calculations were carried out at the DFT (B3LYP) level15 using
the program package Gaussian03.16 All geometries were fully
optimised without any symmetry or geometry constraints. Op-
timizations were performed with the 6-31G(d) basis set for the
main group elements and the Lanl2dz pseudopotential17 with
the associated double-z basis set for Pt and Au that includes
relativistic effects; an extra series of f-polarization functions were
also added for both metal atoms (Pt: exp. = 0.093; Au: exp. =
1.050).18 The nature of the stationary points was checked by
frequency calculations: the minima were confirmed to have no
imaginary frequencies, whereas the transition states have only
one (saddle points). The solvent effects were computed with the
continuum CPCM model by single point calculations on the gas

phase optimised geometries (toluene for PtCl2 or dichloromethane
for gold(I)-complexes); these calculations were done using the
same basis set and pseudopotential for Pt and Au but a larger 6-
311++G(d,p) basis set for all other atoms. The energies given in the
text, Gsolv, were obtained by adding the thermodynamic corrections
from the gas phase frequency calculations (using the 6-31G(d)
basis set), to the energy in solution (using the 6-311++G(d,p)
basis set) (eqn (1)).19

Gsolv = Esolv + (Ggas - Egas) (1)

A topological analysis of the electron density (obtained from
Gaussian calculations) was performed to calculate the density (r)
and the ellipticity (e) for bonds using Bader’s atoms in molecules
(AIM) theory20 and Xaim 1.0 program.21 NBO analysis was
computed with the NBO 5.0 program.22

Results and discussion

The mechanistic study on the allene-diene cycloaddition reaction
is presented in two sections. The first one analyzes the reaction
mechanism with PtCl2, while the second is devoted to study the
performance of Au(I) catalysts.

General mechanistic scheme for PtCl2-catalyzed cycloadditions

The theoretical study on the mechanism of the [4C+3C] cycload-
dition catalysed by PtCl2 was first performed by analysing the
potential surface of a dimethyl-allene substrate that simulates
the experimental precursor 1A, the only difference relying on
the fact that X is CH2 instead of C(CO2Et)2 (Table 1). Fig. 1
shows the energy profile, along with a schematic representation of
the intermediates and transition states. Their corresponding 3D
structures are depicted in Fig. 2.

Fig. 1 Gibbs energy profile (in kcal mol-1) for the PtCl2-catalysed [4C+3C]
cycloaddition of a dimethylallene containing substrate (1a), [Pt] = PtCl2.

The reaction begins by coordination of the allene subunit to the
catalyst. The initial structure 1 corresponds to a h2-coordination
involving one of the two C–C double bonds from the allene (this
point is selected as the energy reference). Formation of the metal
allyl cation intermediate is favourable by -2.1 kcal mol-1; this
process takes place very easily with an energy barrier of only 1.3
kcal mol-1 (ts1). Intermediate 2 can be depicted as a s-allylic cation
as shown by the coplanarity of the involved carbons and their
substituents (both methyls on C3, Pt atom on C2, and hydrogen
and the first carbon of the organic chain on C1). All dihedral angles
defined taking the three allene carbons and each substituent are
between 0◦ and 8.4◦, thus confirming the allylic nature of such a
structure.

11096 | Dalton Trans., 2011, 40, 11095–11105 This journal is © The Royal Society of Chemistry 2011
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Fig. 2 Structures of intermediates and transition states found for the
PtCl2-cycloaddition of a dimethylallene substrate model.

Subsequently, this species evolves by an intramolecular con-
certed [4C+3C] cycloaddition. This process can take place via
an exo- or endo-like approach, which provides two different
diastereoisomers. The observed exo selectivity is consistent
with the computational results: the exo-like approach (ts2,
5.1 kcal mol-1) is favoured compared to the endo-like (ts2¢) by

10.0 kcal mol-1 (Fig. 3). The geometry of ts2 shows that in this
case the cycloaddition is a nearly synchronous process (distance
of bond forming: d(C1–C4) = 2.390 Å, d(C3–C7) = 2.417 Å). The
transformation implies a rearrangement of 6p electrons (4e+2e)
that forms two single and a new double C–C bond, as a common
Diels–Alder reaction.23 Moreover, the geometry of the resultant
heptacyclic species 3 shows that the C2–Pt bond is shorter by
0.109 Å than for the previous intermediate 2. This suggests the
presence of a carbene-like unit in which there is an electron back
donation from Pt to the carbon. NBO analysis of this intermediate
reaffirms this interpretation because of the highly populated s and
p(C2–Pt) bonds, with 1.814 e- and 1.947 e-, respectively. The Mayer
bond order is higher than one, 1.3041. Moreover, Bader analysis
goes in the same direction with an electron density (r) of 0.2056
a.u and an ellipticity value (e) of 0.1283 (see ESI†).24

Fig. 3 Structures of metal allyl cation and cycloaddition transition states
for the exo- and endo-like approaches.

For the endo-like approach the ts2¢ geometry suggests an
asynchronous cycloaddition process (distance of bond forming:
d(C1–C4) = 2.566 Å, d(C3–C7) = 2.255 Å). Moreover, structure
2¢ (the one arranged for an endo attack) can be transformed to
intermediate 2 through a low energy pathway with an associated
energy barrier of 5.2 kcal mol-1 (Scheme 1). This implies that
the endo-like 2¢ intermediate prefers to revert to 2 instead of
undergoing the cycloaddition to 3-endo.

Scheme 1 Pathways involved in the exo/endo selectivity.

Species 3 is the most stable intermediate in the process (-14.6
kcal mol-1), even though the carbenic moiety is expected to be a
reactive position. At this stage, 1,2-migrations of any hydrogen
or alkyl groups located at the adjacent positions of the carbene
(C1 and C3) might take place. Therefore, methyl substituents at
C3 or a hydrogen at C1, may undergo this 1,2-migration. On the
other hand, a ring contraction of the seven-membered cycle to
form a six-membered ring is also possible, a process that is in fact
a 1,2-alkyl migration.

All of these pathways were computationally investigated (see
Scheme 2). The energy barrier for the 1,2-hydrogen migration that

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2011 Dalton Trans., 2011, 40, 11095–11105 | 11097
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Scheme 2 Evaluated pathways from carbenic intermediate 3 for PtCl2

catalyst (DGπ in kcal mol-1).

produces the experimentally observed cycloheptene cycloadduct
4a is of 12.4 kcal mol-1 (ts3). 1,2-migration of any of the two
methyl groups at C3, that generates the heptacyclic product 6,
requires an energy barrier of 18.1 kcal mol-1 (ts3¢) (Scheme 2). The
ring contraction process producing a six-membered cycloadduct
(5) presents an energy barrier of 17.3 kcal mol-1 (ts3¢¢). Although
all the possibilities are energetically accessible, the 1,2-hydrogen
migration is clearly the most favoured one. These results are in full
agreement with the experimental results with 1A, whose cycload-
dition leads to 4A, the product arising from a 1,2-hydrogen shift.

Any of the 1,2-migration processes generates a new C–C double
bond between C2 and the corresponding a-carbon (C1 or C3),
simultaneous to the s(C2–Pt) bond breaking (Fig. 2, ts3, ts3¢
and ts3¢¢). The C1–C2 bond distance goes from 1.488 Å in 3, to
1.338 Å in the final product 4a with a distance of 1.415 Å in ts3;
thereby evolving from single to double bond character (Fig. 2).
The C2–Pt bond distance, however is enlarged from 1.848 Å in 3,
to 1.982 Å in ts3 and to 2.108 Å in 4, indicating the formation of
a coordinated C1–C2 double bond to PtCl2 (d(C1–Pt) = 2.180 Å
in 4, Fig. 2). Moreover, ts3¢¢ showed a product like structure with
the heptacycloadduct already broken d(C3–C7) = 2.244 Å, and
the new C–C bond closer to be formed d(C2–C7) = 1.747 Å. The
theoretical data suggest that the 1,2-hydrogen migration involves
a conformational change in intermediate 3. This change can be
followed by the H–C1–C2–Pt dihedral angle value: it changes from
144.1◦ in 3 to 92.5◦ in ts3. The C1–C2 double bond of the final
cycloheptene adduct is h2-coordinated to the metal (4), therefore
closing of the catalytic cycle requires an exchange of the catalyst
with the starting allenediene.

To sum up, the formation of the rather stable intermediate 3 is
quite accessible as it involves relative energy values of 1.3 and 5.1
kcal mol-1 for ts1 and ts2, respectively. The 1,2-hydrogen migration
has the highest energy barrier (12.4 kcal mol-1, ts3), therefore
becoming rate-determining.

The effect of substituents in the allene

Experimental results show that the reaction outcome is strongly
dependent on the number of substituents on the allene moiety.
Substrate 1B gave the cycloheptenyl cycloadduct with a lower
yield (62%) than substrate 1A (92%), whereas the reaction of
substrate 1C fails to give the [4C+3C] product, albeit we could
isolate a small amount of a [4C+2C] cycloadduct (5C, 23% yield)
(Table 1 entries 1, 2 and 3). This trend was evaluated analysing
the potential surface of substrates 1a, 1b and 1c (in the calculated
model X CH2, Scheme 3). In principle we assumed a similar

Scheme 3 Structures of substrates 1a, 1b and 1c, and their respective
7-membered intermediates 3, 3b and 3c.

Table 2 Values of the energy barriers and relative metal allyl cation
stabilities for the model allenes s-a, s-b and s-c (Gibbs energies in
kcal mol-1)

Allene models ts1 (Energy barrier)
Metal allyl cation
(Relative energy)

2.9 1.6

13.1 8.6

18.2 12.1

reaction mechanism for all substrates: activation of the allene
moiety to give a metal allyl cation intermediate, cycloaddition to
a seven-membered ring intermediate, and 1,2-hydrogen migration
generating the final product coordinated to the catalyst. However
some differences were found depending on the substrate. For
instance, for 1b and 1c we found that the [4C+3C] annulation
can take place directly from the initial h2-coordinated species.
Energy barriers for these direct [4C+3C] cycloadditions are 8.4
kcal mol-1 for 1b and 18.4 for 1c, respectively. Using substrate
1b a metal allyl cation intermediate could be located when the
diene moiety is far from the allene, in order to disfavour the
direct cycloaddition. However the energy barrier to form this
intermediate (16.8 kcal mol-1) makes it less accessible than the
direct cycloaddition product.

To further analyse this different behaviour depending on the
allene substituents, we measured the stability of allyl cation
intermediates derived from a set of model allenes s-a, s-b and s-c
(Table 2). The relative energies between the h2-coordination and
the metal allyl cation species show that the less substituted is the
allene, the less stable is the metal allyl cation intermediate (Table
2). The formation of the metal allyl cation from the allene requires
1.6, 8.1 and 12.1 kcal mol-1 for s-a, s-b and s-c, respectively. The
energy barriers (ts1) for the formation of the corresponding metal
allylic cations also show the same trend: 2.9, 13.1 and 18.2 kcal
mol-1. These results confirm that the stability of the carbocation
generated during the process depends on allene substitution, which
is also consistent with the fact that the cycloaddition of 1b and 1c
are predicted to proceed without the formation of the allyl cations.

These results are also in agreement with the theoretical results
for substrate 1d (model of 1D with X CH2, Table 1 entry 4). A
phenyl group is a p-electron donor substituent that can stabilize the
metal allyl cation intermediate better than a methyl group such as

11098 | Dalton Trans., 2011, 40, 11095–11105 This journal is © The Royal Society of Chemistry 2011
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Table 3 Values of the energy barriers for the analyzed [4C+3C] cycload-
dition of substrates 1a, 1b and 1c (Gibbs energies in kcal mol-1)

1a 1b 1c

ts1 1.3 — —
ts2 5.1 — —
Direct cycloaddition — 8.4 18.4
1,2-Hamigration (ts3) 12.4 12.9 11.7
1,2-Hbmigration — 10.2 21.7
1,2-Hcmigration — — 20.6

in 1b. Accordingly, the analysis of the potential energy surface of 1d
showed an accessible metal allyl cation, only 3.3 kcal mol-1 less sta-
ble than the h2-precursor, with an energy barrier of 4.1 kcal mol-1.

We then studied the 1,2-hydrogen migration on the cycloheptene
platinum intermediates 3b and 3c, resulting from the cycloaddition
of 1b and 1c, respectively. We checked the process for all possible
migrating a-hydrogens, Ha and Hb for 3b, and also Hc for 3c
(Scheme 3). 1,2-Hb migration for 3b is favoured over that of Ha;
the corresponding energy barriers are 10.2 kcal mol-1 and 12.9
kcal mol-1, respectively (Table 3). This is in agreement with the
selectivity observed in the cycloaddition of 1B leading to 4B. On
the other hand, 3c presents a lower energy barrier for the 1,2-Ha

migration (11.7 kcal mol-1) than for the other hydrogens Hb and
Hc (21.7 and 20.6 kcal mol-1 respectively, Table 3), which suggests
that the most favourable 1,2-hydrogen migration might take place
from the most substituted adjacent carbon atom. However, as
commented previously, the allenediene 1c does not give rise to any
(4 + 3) cycloadduct, but only a (4 + 2) cycloadduct 5C is obtained
in low yield suggesting that alternative reaction pathways might
be operating (see below).

Although the formation of this alternative [4C+2C] product
could be explained in terms of a ring contraction process, we
found that this step is energetically quite demanding (29.6 kcal
mol-1), much higher than the alternative 1,2-hydrogen migration

(11.7 kcal mol-1). Therefore it must be an alternative mechanistic
pathway with a lower activation barrier that explains the formation
of the [4C+2C] cycloaddition product 5C (Table 1). The potential
energy surface for other mechanistic possibilities were then
analysed in detail; in particular we considered either a direct (4 + 2)
cycloaddition between the allene and diene or a stepwise process.
Although we could locate a transition state for a direct (4 + 2)
cycloaddition when the C2–C3 double bond of the allene is h2-
coordinated to the catalyst, this pathway has a very high energy
barrier, 36.8 kcal mol-1, and hence it can be discarded. On the
other hand we found a potential stepwise mechanism that starts
with a h2-coordination of PtCl2 to the diene moiety (7, Fig. 4). This
species is 3.3 kcal mol-1 less stable than that with the coordinated
allene (1). Then, the system evolves by establishing a bonding
interaction between the metal center and the allene moiety, like in
8. This intermediate easily rearranges in a concerted step to form a
new C1–C4 bond, and both h2-coordinated double bonds become
h1-alkyl coordinated ligands forming a metallacycle intermediate
9. The overall energy barrier for this process is 12.7 kcal mol-1.
This intermediate 9 can be formally considered a PtIV species.
NBO analysis describes two s bonds, s(C2–Pt) and s(C7–Pt) with
a population of 1.893 e- and 1.889 e- and a Mayer bond order
of 0.9286 and 0.8452, respectively. Bader analysis also identifies
both bond critical points with electron densities (r) of 0.1458 and
0.1185 u.a for C2–Pt and C7–Pt, respectively.

The geometry around the tetracoordinated metal center must
change before the system can undergo a reductive elimination step.
Indeed, we have found intermediates 10 and 11, whose formation
involves energy barriers of 11.7 and 5.1 kcal mol-1, respectively.
The last step generates the C2–C7 bond and yields the experi-
mentally observed [4C+2C] product. The oxidative addition step
(12.7 kcal mol-1, ts8) is more favoured than the alternative [4C+3C]
cycloaddition previously commented on (18.4 kcal mol-1), however
the energy barrier for the reductive elimination is higher (24.2
kcal mol-1, ts11). Importantly, the metallacyclic intermediate 9
is quite stable and once formed it might prefer to evolve to the

Fig. 4 Gibbs energy profile (in kcal mol-1) of the stepwise mechanism found for substrate 1c catalysed by PtCl2.

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2011 Dalton Trans., 2011, 40, 11095–11105 | 11099
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Fig. 5 Gibbs energy profiles (in kcal mol-1) of allene-diene cycloaddition catalysed by AuCl.

Fig. 6 Gibbs energy profiles (in kcal mol-1) of allene-diene cycloaddition catalysed by [AuPH3]+.

cycloadduct than revert to the starting precursors. Qualitatively,
this mechanism is in agreement with the experimental results: no
[4C+3C] product is observed, but we did observe the formation
of a low yield of the [4C+2C] product. We have also calculated
an energy barrier of 30.3 kcal mol-1 for the metal-free [4C+2C]
cycloaddition. In agreement with this high barrier, no reaction
was experimentally observed without catalyst.

Reaction catalysed by gold(I)-complexes

This section is devoted to the analysis of the intramolecular
cycloaddition reaction of allenedienes catalysed by gold(I) com-
plexes, in order to compare the results with those obtained for
PtCl2. The first subsection analyses the effect of the allene sub-
stituents on the cycloadditions catalysed by AuCl and [AuPH3]+.
The second subsection analyses other gold(I) catalysts.

The effect of the allene substituents

Allene-diene cycloaddition reactions of dimethylated,
monomethylated and unsubstituted substrates 1a, 1b and
1c (shown in Scheme 3) were analysed using AuCl, and [AuPH3]+

as model catalysts. The energy profiles of the processes are shown
in Fig. 5 and Fig. 6. For AuCl the reaction mechanism with the
allene precursors 1a and 1b follows the standard three steps found
for PtCl2 with 1a. The energy barrier for the metal allyl cation
formation is of 9.3 kcal mol-1 and 11.8 kcal mol-1, respectively.
The subsequent [4C+3C] cycloaddition exhibits very low energy
barriers for both substrates, 2.0 and 2.2 kcal mol-1, respectively.

For 1c we found that the cycloaddition occurs in a direct manner,
with an energy barrier of 12.7 kcal mol-1. Therefore, as with PtCl2,
the less substituted is the allene, the less accessible is the metal allyl
cation intermediate, albeit with PtCl2 in the case of 1b we did not
observe metal allyl cation intermediates and, with AuCl, we can

11100 | Dalton Trans., 2011, 40, 11095–11105 This journal is © The Royal Society of Chemistry 2011
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detect them. Once the 7-membered ring intermediate is formed,
the reaction evolves to the final cycloheptenyl product via a 1,2-H
migration. The migrating hydrogen depends on the substrate: Ha

for 1a and 1c, with energy barriers of 9.9 kcal mol-1 and 7.5 kcal
mol-1 respectively, and Hb for 1b, with an energy barrier of 8.2 kcal
mol-1 (see Scheme 3). Such migrations take place in a single step
for substrate 1a, whereas for substrates 1b and 1c we found that it
requires a previous conformational change of the ring, analogous
to that observed in the 1,2-hydrogen migration transition state
(ts3) for PtCl2.

The reaction mechanism for the [AuPH3]+ as a model for a
cationic gold catalyst presents a qualitatively similar profile to
that for AuCl, although with smaller energy barriers. For instance,
the formation of the metal allyl cation intermediate seems to be
easier, with energy barriers of 4.8 kcal mol-1 and 6.8 kcal mol-1

for substrates 1a and 1b, respectively. The cycloaddition steps,
however, are slightly higher in energy: 5.5 kcal mol-1 for 1a and
2.8 kcal mol-1 for 1b. For the substrate 1c, the formation of the
seven-membered ring intermediate takes place in a single step
with an energy barrier of 9.2 kcal mol-1. With regard to the 1,2-H
migration the processes are similar to those found for AuCl, but
with slightly smaller energy barriers: 5.0 kcal mol-1 for 1a (Ha), 5.1
kcal mol-1 for 1c (Ha) and 5.5 kcal mol-1 for 1b (Hb), respectively.

Comparison of the results between both gold complexes indi-
cates a similar cycloaddition mechanistic profile. Both catalysts
present a less stable metal allyl cation intermediate for 1b than
1a, whereas for 1c we located a direct cycloaddition from the
h2-coordination with a higher energy barrier than those of the
cycloadditions of 1a and 1b (Fig. 5 and 6). On the other hand, AuCl
presents higher energy barriers for metal allyl cation formation and
the 1,2-hydrogen migration.25

The experimental results with AuCl and PPh3AuCl/AgSbF6 are
qualitatively consistent with these theoretical data. AuCl induced
a clean cycloaddition reaction of substituted allenediene 1A to give
the expected cycloheptenyl product (79% yield of 4A after 2 h at
rt).13 Curiously, PPh3AuCl/AgSbF6 provided a 80% global yield
of a 7 : 3 mixture of cyclohexenyl and cycloheptenyl cycloadducts
5A and 4A (vide infra).26,14 In contrast to the case of PtCl2,
unsubstituted allenediene 1C did not react either with AuCl or
with [AuPPh3Cl/AgSbF6] at room temperature (recovery of the
starting materials after 12 h),27 whereas 1B only reacted with
[AuPPh3Cl/AgSbF6], anyhow to provide a complex mixture of
products that includes the (4 + 3) cycloheptenyl product 4B (50%
conversion after 12 h).28

Mechanism for the reaction of cationic gold(I) complexes with
dimethylallenyl precursor 1a

Experimentally it was observed that the catalyst
[(IPr)AuCl/AgSbF6] leads to a faster and cleaner [4C+3C]
cycloaddition of 1A than AuCl or [AuPPh3Cl/AgSbF6].13 The
potential energy surface for the reaction of 1a was theoretically
analysed using a [Au(NHC)]+ complex (Scheme 4) as a model
of [(IPr)Au]+ (a s-electron-donating ligand). The reaction
mechanism is qualitatively similar to that previously discussed for
the other gold(I) catalysts: (i) formation of a metal allyl cation, (ii)
[4C+3C] cycloaddition to give a gold carbene-like species and (iii)
1,2-hydrogen migration. The relative energy barrier for the metal
allyl formation is 5.2 kcal mol-1, whereas that of the [4C+3C]

Scheme 4 Structure of model catalyst [Au(NHC)]+.

cycloaddition is 6.2 kcal mol-1. Interestingly, the 1,2-hydrogen
migration presents a lowest relative energy barrier (5.0 kcal mol-1)
than that observed in previous cases, which might justify the
experimental observation of a faster reaction.13

We have also analysed the potential energy surface for the
reaction of 1a in the presence of [AuP(OMe)3]+ (model of
[AuP(OAr)3]+). It has been experimentally observed that the
reaction of 1A catalysed by [(ArO)3PAu+SbF6

-; Ar = 2,4-di-
tertbutylphenyl)] gives a 72% yield of [4C+2C]/[4C+3C] products
4A and 5A in a 10 : 1 ratio.14 The reaction mechanism for the
formation of the [4C+3C] cycloaddition product 4A follows the
standard allene activation-cycloaddition-1,2-H migration mecha-
nism (Fig. 7). The formation of the [4C+2C] product 5A might
be explained by three different mechanisms: (i) a mechanism
starting by a concerted [4C+3C] cycloaddition followed by ring
contraction instead of a 1,2-hydrogen migration; (ii) a concerted
[4C+2C] cycloaddition catalysed by the gold complex; (iii) a
stepwise mechanism involving a metallacycle intermediate.

The energy profiles of these mechanisms are shown in Fig.
7. The energy barrier for the [4C+3C] cycloaddition is 6.4 kcal
mol-1 (ts2-PO; PO indicates phosphite-gold catalyst), therefore
this pathway is clearly favoured over the others (red profile in Fig.
7). Intermediate 3-PO may evolve to form the [4C+2C] product
(5a) via ring contraction (ts3¢¢-PO) or the [4C+3C] product (4a) via
1,2-H-migration (ts3-PO). Energy barriers for these two processes
are quite similar (7.2 kcal mol-1 and 7.4 kcal mol-1). If one
considers only electronic energy the difference is more marked
(1.6 kcal mol-1). Therefore, the tendency is consistent with the
experimental observation of the cyclohexene 5A as the major
reaction product.29,13,14 Moreover, ts3¢¢-PO showed that the ring
contraction process is less advanced in the transition state (d(C3-
C7) = 2.033 Å, d(C2–C7) = 1.908 Å) compared with PtCl2 (ts3¢¢),
having a more reactant-like transition state (Fig. 8).

The proposed mechanistic divergence from the seven-membered
ring gold carbene intermediate 3-PO is also in agreement with
experimental findings which indicate that the [4C+2C] and
[4C+3C] cycloadducts 4A and 5A are always obtained with the
same enantiomeric excess when chiral phosphoramidite-gold(I)
complexes are used as catalysts.14,30

A concerted [4C+2C] Diels–Alder type of reaction presents
an energy barrier of 14.3 kcal mol-1 (green),31 and the energy
barrier for a step-wise mechanism via metallacyclic species is of
15.8 kcal mol-1 (blue), both clearly higher in energy than that of
the [4C+3C]/ring contraction process (red), which is therefore
the most probable mechanistic pathway for these allenediene
cycloadditions catalysed by [(ArO)3PAu]+SbF6

-.
The [4C+2C] cycloaddition step is a concerted and asyn-

chronous process (ts7-PO, distance of bond forming: d(C1–C4) =
1.918 Å, d(C2–C7) = 3.586 Å) that evolves from the intermediate
7-PO (Fig. 8). This species can be described as an h1-coordinated
bent allene25 that is formed easily with an energy barrier of 3.0 kcal
mol-1 (ts6-PO) from the initial h2-coordinated allene 6-PO.

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2011 Dalton Trans., 2011, 40, 11095–11105 | 11101
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Fig. 7 Gibbs energy profiles (in kcal mol-1) of different evaluated cycloaddition mechanisms of 1a using [AuP(OMe)3]+ as a model catalyst.

Fig. 8 Structures of selected intermediates and transition states found
using [AuP(OMe)3]+ as a model catalyst.

Interestingly, the stepwise mechanism shows a formal metal-
lacycle, intermediate 9-PO, that can be related to intermediate

9 found for the reaction of 1c catalysed by PtCl2 (see Fig. 4).
However, when compared to the reactants the Pt-metallacycle is
more stable by 14.4 kcal mol-1, whereas that of Au is unstable by
11.5 kcal mol-1 (Fig. 4 and Fig. 7, respectively). The metallacyclic
structures 9 and 9-PO are shown in Fig. 9.

Fig. 9 Structures for Pt- and Au-intermediates 9 and 9-PO.

The geometry of both structures shows that the M–C distances
are longer for Au, especially with the carbon atom coming from the
diene (d(Pt–C7) = 2.107 Å, d(Au–C7) = 2.292 Å). NBO and Bader
analysis describes a formal PtIV-metallacycle with two s(C–Pt)
bonds (vide supra). Different results are obtained when analysing
the formal Au-metallacycle. NBO analysis does not identify a
s(C7–Au) bond, it shows an empty pp-orbital on C7, partially
accepting electrons from the Au center. Bader analysis localizes a
bond critical point along the C7–Au path with a rather low electron
density (r) of 0.0758 a.u. It is clearly lower than that found for
C2–Au (r = 0.1268 a.u), and that in the case of PtCl2 (intermediate
9, C7–Pt) with an electron density (r) of 0.1185 a.u, suggesting a
major ionic bond character in 9-PO. Related gold metallacycles
were recently proposed by Toste and co-workers in the context
of the gold(I) catalysed intramolecular [2C+2C] cycloadditions of
allenenes.6h

The above data indicate that the cycloheptenyl carbene interme-
diates are therefore common for the formation of cycloheptenyl
([4C+3C]) or cyclohexenyl ([4C+2C]) products (Fig. 7). According
to the experimental results, PtCl2 and [Au(NHC)]+ show a
quite clear preference for the 1,2-H shift process, whereas for
[AuP(OMe)3]+ the 1,2-alkyl shift (ring contraction) becomes more

11102 | Dalton Trans., 2011, 40, 11095–11105 This journal is © The Royal Society of Chemistry 2011
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Table 4 Gibbs energy barriers of the 1,2-hydrogen migration and ring
contraction pathways

Catalyst 1,2-H migration ts3 1,2-ring contraction ts3¢¢

PtCl2 12.4 17.3
AuCl 9.9 13.1
[AuPH3]+ 5.0 7.6
[AuP(OMe)3]+ 7.4 7.2
[Au(NHC)]+ 5.0 9.7

favoured than the 1,2-H migration. We have already compared
the 1,2-hydrogen migration and ring contraction pathways in the
case of PtCl2 and [AuP(OMe)3]+ catalysts for substrate 1a. For the
sake of completeness, the analogous pathways for [Au(NHC)]+,
AuCl and [AuPH3]+ catalysts were also computed. The relative
energy barriers for these two processes are shown in Table 4. The
theoretical values are consistent with the experimental findings
showing that the hydrogen migration is clearly favoured in all
the cases except the P-ligands. For the latter ligands a mixture
of products is predicted, with the [AuP(OMe)3]+ favouring the
1,2-alkyl shift. Moreover, the PtCl2 catalyst shows the highest
relative energy barriers for both processes (1,2-hydrogen migration
and ring contraction). This fact can be directly related to the
high stability presented by the seven-membered ring carbene
intermediate in the energy reaction profile for this catalyst and
is consistent with the higher temperature required in these PtCl2-
catalysed [4C+3C] cycloadditions.12,13

Also significantly, the barrier for the 1,2-H migration with
[Au(NHC)]+ is only 5.0 kcal mol-1, 4,7 kcal mol-1 lower than that
of the ring contraction process, and more than 2 kcal mol-1 lower
than that of the 1,2-H migration with [AuP(OMe)3]+, confirming
the preference of catalysts with this type of ligands to give [4C+3C]
cycloadducts (Table 4).

The nature of the M–C bond in the seven-membered ring
intermediates of type 3 depends on the metal and ancillary ligands
used. For the case of Pt there is a near double occupancy of the
s(C–Pt) and p(C–Pt) orbitals. Gold intermediates, however, show
a s(C–Au) orbital along with an empty orbital on C2 (pp-orbital)
with an important p-electron backdonation from an occupied d-
orbital of the metal, whose strength depends on the ligand attached
to the gold atom (see ESI†). Moreover, when considering the L-
Au-C2 fragment the description is less simple: this is mainly due
to fact that there is only one empty orbital on gold (6 s) forcing a
three-centre-four-electron s-hyperbond.32,33

[L: Au–C2 ↔ L–Au:C2]

NBO analysis shows a preference for the [L: Au–C2] hyperbond
structure along with a high electron donation from the lone pair
of the L ligand to the s*(C–Au). Thus, the C–M bond order
depends on the p-backdonation from the d-orbital metal to the
empty orbital on C2, and on the s-donation from the L ligand to
the metal. The first interaction increases the C–M bond order,
whereas the second one has the opposite effect. A much less
important backdonation from a Au d-orbital to the L ligand
was also observed, mainly for the L = POR3 ligand. All of these
interactions have been schematically represented in Fig. 10.

Thus, the electronic distribution on the C2–Au–L fragment is
affected by the nature of the L ligand. The Cl- ligand, giving
rise to a neutral complex, is the most electronegative and also

Fig. 10 Schematic representation of the bonding interactions at the
C2–Au–L fragment.

a p–donating ligand therefore allowing the major backdonation
from the d metal orbital to the C2 pp-orbital: the donor–acceptor
interaction energy is calculated by NBO second order perturbation
theory analysis to be 30.5 kcal mol-1. This interaction energy for
NHC, PH3 and P(OMe)3 ligands is reduced to 18.2, 15.2 and 15.1
kcal mol-1, respectively. A classification of all the analysed metal
complexes, considering the metal-to-C2 backdonating capacities
can be defined as: PtCl2 > AuCl > [Au(NHC)]+ > [AuPH3]+ >

[AuP(OMe)3]+. This trend is also observed on other analysed pa-
rameters: Mayer bond order, ellipticity and density, and inversely
of the observed C–M bond distance (see ESI†).

According to this data, C2-PtCl2, C2-AuCl, or C2-Au(NHC)
species should exhibit a more typical carbene reactivity (where 1,2-
H migrations are usually preferred), whereas the reactivity of C2-
AuP(OR)3 species could be closer to that of a carbocation. Indeed,
these species can be understood as gold-coordinated carbocations.

As previously commented, the stability of the seven-membered
ring carbene intermediate can be related to the metal electron back
donation capacity that in turn, depends on the nature of the ligand.
On the other hand, the different backdonation capacity of each
metal induces a different electron demand of the C2 atom over the
bicyclic organic unit that it belongs to. The orbital analysis shows
an electron donation from the s(C–H) or the s(C–C) orbitals to
the unoccupied C2 (pp-orbital) depending on the conformation
of the seven membered ring which results from the [4C+3C]
cycloaddition (see ESI†), a conformation that eventually depends
on the catalyst used for the cycloaddition. In the reactions with
PtCl2, AuCl or [Au(NHC)]+, where the 1,2-hydrogen migration is
clearly favoured, the carbene intermediate resulting from the [4 +
3] cycloaddition evolves to favour a conformation in which there
is an interaction with the s(C–H) orbital, to allow the subsequent
1,2-H shift. The electron donation from the s(C–H) orbitals is
reflected on the longer distances obtained when those interactions
are taking place.34

An analogous orbital interaction can also take place between
the unoccupied C2 (pp-orbital) and the s(C3–C7) and s(C1–C4)
orbitals. Those interactions are guiding the reaction for the case
of [AuP(OMe)3]+, the catalyst for which the C2 pp-orbital is more
empty, which favours the 1,2-alkyl contraction and, eventually, the
formation of the cyclohexene cycloadduct.

Conclusions

The computational analysis of the reaction mechanism for the
allene-diene [4C+3C] cycloaddition catalysed by Pt(II) or Au(I)
complexes shows that the reaction consists of three main steps: (i)
formation of a metal allyl cation intermediate, (ii) cycloaddition

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2011 Dalton Trans., 2011, 40, 11095–11105 | 11103
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forming a 7-membered ring and (iii) 1,2-hydrogen migration to
form the final product. In spite of this, the specific operative
reaction mechanism depends on the substrate (i.e. the number
of substituents in the allene moiety) and the nature of the ligand
at the catalyst.

The formation of the initial metal allyl cation strongly depends
on the substituents of the allene. For 1a (double substituted
allene) its formation is clearly favoured, and seems to be quite
independent of the catalyst. Substrate 1b (single substituted) forms
such an intermediate for Au(I) catalysts but not for PtCl2, whereas
substrate 1c (no substituents) prefers to evolve directly to the
[4C+3C] gold-cycloheptene intermediate.

Energy barriers for the second, [4C+3C] cycloaddition step,
range from 2.0 to 6.4 kcal mol-1. These energies are related to the
relative stability of the previous metal allyl cation intermediate.
The more substituted is the allene the more accessible is the
[4C+3C] cycloaddition. Overall, the facility for the formation of
the [4C+3C] metal carbene intermediate (combination of the en-
ergy barriers for steps (i) and (ii)) can be ranked as follows: PtCl2 >

[AuPOMe3]+ > [AuPH3]+ > AuCl > [Au(NHC)]+.
In the case of the dimethylallene precursor 1a seven-membered

ring intermediate may evolve by a 1,2-H migration or by a ring
contraction (1,2-alkyl migration). The first process is generally the
most favourable one. The energy barrier for such a process is higher
for PtCl2 than for the Au(I) species. The relative energy barrier
for the ring contraction, in turn, follows the same trend as the
catalyst backdonation capacity: PtCl2 > AuCl > [Au(NHC)]+ >

[AuPH3]+ > [AuP(OMe)3]+.
The chemoselectivity between the [4 + 3] and [4 + 2] products

can be selected by modifying the ligand at Au(I)-catalysts. The ring
contraction pathway is clearly disfavoured over the 1,2-hydrogen
migration for PtCl2. The Au(I) catalysts also favour the 1,2-
hydrogen migration over the ring contraction except for a catalyst
with a strong p-electron acceptor ligand, such as triarylphosphite.
The interaction between the s(C–H) or s(C–C) orbitals with the
unoccupied pp-orbital of the C atom bonded to the metal is shown
to guide the reaction.

A different reaction mechanism, a stepwise mechanism, is pro-
posed for the formation of the [4 + 2] cycloadduct product from 1c
(no substituents) using PtCl2 as a catalyst. For this reaction we have
identified an intermediate described as a formal PtIV metallacycle.
In the case of substrate 1a with the [AuP(OMe)3]+ catalyst, a
similar metallacycle intermediate was found. Nevertheless, the
formal charge on the Au(I) center remains unchanged.

According to these results, PtCl2 is the best catalyst for the
[4C+3C] cycloaddition itself, however, it is the worst for the 1,2-
hydrogen migration (usually, the rate-determining step). Thus,
considering the overall reaction mechanism, gold(I) complexes are
better catalysts than PtCl2, and the cationic ones, better than the
neutral AuCl. Our results suggest that some computed species
might be experimentally accessible depending on the reaction
conditions. These studies are now underway in our laboratories.
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1 Introduction

Cycloaddition reactions have been used as key steps in innumerable syntheses for

more than a century and therefore can be considered as one of the most useful

organic reactions [1]. Most classical cycloadditions are pericyclic reactions as they

involve cyclic transition states and a concerted rearrangement of the electrons that

causes s- and p-bonds to break and form simultaneously. In the case of carbon

unsaturated systems, most cycloadditions have involved the use of alkenes and/or

dienes as reactants. However, in the last two decades cycloadditions of allenes have

grown considerably [2, 3].

Some reviews and monographs on the chemistry of allenes have been published

in the last 10 years [4–6]. Allenes have a unique reactivity as p-conjugated systems

since they are cumulated dienes. In addition they can be chiral species if the four

substituents are different, and this property provides additional bonus from the

synthetic point of view. Particularly relevant is the chemistry of allenes involving

transition metal catalyzed processes, most of them consisting of metalation and

cyclization reactions [7].

Several transition metals can activate C–C multiple bonds. Special mention

must be made of Pt- and especially Au-complexes that show higher and better

activity compared to complexes of other previously used metals [8, 9]. The

increasing relevance of gold catalysis over the last 10 years is reflected by the

number of reviews that have appeared in the literature in a short period

(2006–2008) [8–15]. This special reactivity of gold complexes can be related to

their coordination characteristics and reluctance to undergo redox processes, as

well as to the relativistic effects present in gold [16, 17]. In this sense, Pt and Au

complexes activate C–C multiple bonds towards nucleophilic attacks because there

is a good s-interaction from the p system to the metal, but a small p back-donation

of the metal to the unsaturated unit. Hence, the multiple bond becomes more

electrophilic [8].

This kind of activation drives a variety of interesting and otherwise unfeasible

transformations. However, nowadays experimental studies of the reaction mecha-

nism are scarce [18, 19], and seriously hampered by the impossibility of isolating

reaction intermediates. Regarding theoretical studies, although they are not very

numerous yet, they are increasing quite rapidly [20–25]. One of the controversial

points about Au-catalyzed reaction mechanisms has to do with the nature of the

crucial species that has been proposed as intermediate in several transformations: a

gold-carbene or gold-stabilized carbocation (Fig. 1) [8, 26–29].

R

L AuL Au

R

R RFig. 1 Scheme of the two

discussed structures to

describe the Au–C bond

usually proposed as

intermediate in several

Au-catalyzed reactions
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Here we present a brief review of theoretical studies carried out to elucidate the

mechanisms of Au-catalyzed cycloadditions involving allene subunits. For theoret-

ical studies on other types of Au-catalyzed reactions concerning allenes see [30–37]

and other chapters within this special issue.

2 Interaction Between Gold and Allenes

The coordination of alkynes and alkenes to a cationic Au metal center involves a

Z2 mode. The principal interaction occurs between the p-orbital of the multiple bond

and vacant 6s/6p orbitals of the metal center. In contrast, the interaction of an allene

moiety to a metal center may occur in different ways but can be classified as two types

[38]:Z2 complexes involving one of the two C¼C bonds (as alkynes and alkenes) and

species in which only the central allene carbon is directly coordinated to the metal

center (Fig. 2). Depending on the substituents on the allene, different structures of

each category can be formed. For instance, structure I represents a similar contribu-

tion of the two carbon atoms of the double bond in the coordination with the metal

center, but distorted structures with a major contribution of central or external carbon

can be favored by the presence of electron-donating or electron-withdrawing groups,

respectively. The second category can also be represented by different structures such

as s-allylic cations II, zwitterionic carbenes III, or Z1-coordinated bent allenes IV.

Remarkably, if the allene is chiral, the stereochemical information is conserved if the

interaction gives structures of type I or Z1-coordinated bent allenes IV. However, the

chirality of the allene is lost in structures of types II and IIIwith the three carbons and

their substituents in the same plane.

To understand better the driving forces of this interaction, Malacria and cow-

orkers carried out a computational study in 2008 on the interaction of allenes with

gold complexes [38]. Their results suggest that the adopted structures resulting

from the interaction between the allene subunit and gold are very dependent on the

nature of the allene substituents as well as on the properties of the particular gold

complex employed.

For instance, relative energy of the species formed by the interaction among 1,3-

dimethyl allene and AuPMe3 or AuBr3 were analyzed (Fig. 3a,b). The interaction of

the allene with both complexes gives Z2-structures (type I) 1a and 1b, and two

different isomers very close in energy, 2a and 2b. Moreover, s-allylic cations (type II)
3a and 3b were also observed. Interestingly, this type of structure is more stabilized

•

Au+ Au+Au Au+

•

[Au]+

III IVIII

Fig. 2 Scheme of the possible structure representation for the interaction of an allene moiety and a

gold metal center
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for the AuBr3 system 3b than for AuPMe3 3a, with relative energies of 2.1 and

6.1 kcal/mol, above the most stable isomer (1b and 1a), respectively. A Z1-coordi-

nated bent allene (type IV) 4b was observed in the AuBr3 system but not with

cationic AuPMe3.

The effect of the allene substituents in the interaction with AuPMe3 was also

analyzed by replacing a methyl group in the allene moiety by acetate. Interestingly,

the ground state for this systemwas as-allylic cation structure (type II) 1c.Most stable

of the other minima obtained are indicated in Fig. 3c. The relative stability of the

allylic cation structure 1cwith regard to theZ2-coordinated structure 3c (3.8 kcal/mol)

can be explained in terms of electron-donor characteristics of the acetate group,

confirmed by the short C–O distance of 1.31 Å in species 1c.

It is noteworthy that some recent theoretical studies have shown that allenic

species, not observed experimentally, could be key intermediates for some Au-

catalyzed isomerization and cycloaddition reactions of unsaturated systems [39–43].

One example is the reactivity of a propargylic ester with two cationic AuL

catalysts (L¼PMe3 and 2,3dimethylimidazol-2-ylidene Ime, Fig. 4) [42]. Three

key intermediates were identified (i-1, i-2, i-3), along with the reaction pathways

interconnecting each other. Gold propargylic ester species i-1 can evolve to gold

vinyl carbenoid species i-2 through a 1,2-acyl migration, whereas a 1,3-acyl migra-

tion gives rise to the gold allene species i-3. The theoretical calculations also showed

that a second 1,2-acyl migration can interconnect i-2with i-3. Analysis of the energy

barriers and the energy values of all the intermediates allow one to conclude that the

three key species i-1, i-2, and i-3 are in rapid equilibrium. The authors introduced

the term “golden carousel” in order to describe such behavior. Interestingly, the

allene i-3 intermediate is more stable than i-1 and i-2, by approximately 8 kcal/mol.

This could suggest that intermediate i-3 acts as a reservoir of active species.

H H

MeMe
Au

H H

MeMe

Au+ H H

MeMe
Au+

 Au = [AuPMe3]+

Au = AuBr3

H H

MeMe
Au-

Me Me
HH

Au

H H

MeMe Au

Me H
MeH Au

1b
0.0 (Type I) 

2b
0.4 (Type I) 

3b
2.1 (Type II) 

4b
3.5 (Type IV) 

Au = [AuPMe3]+

H H

OAcMe
Au

OAc H

MeH
Au

H H
OAc

Me

+Au
Me OAc

HH
Au+

1c
0.0 (Type II) 

2c
3.0 (Type II) 

3c
3.8 (Type I) 

4c
3.9 (Type IV) 

2a
1.0 (Type I) 

3a
6.1 (Type II) 

1a
0.0 (Type I) 

a

b

c

Fig. 3 Structures of the localizedminima for the different gold-allene systems (energies in kcal/mol)
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These similar relative energies are in concordance with the variety of products that

have been observed within this kind of catalysis.

In 2009, a similar theoretical analysis was presented by the same authors for the

Au-catalyzed reaction of dienyne 1 (Fig. 5) [43]. Products 2–4 were observed in

different ratio depending on the catalyst. Their calculations indicate that this catalytic

reaction involves several competitive reactions pathways. A mechanism via a gold

vinyl carbenoid (such as i-2) can explain the formation of products 2 and 3, whereas a

pathway with a gold allene intermediate (such as i-3) was proposed for the formation

of product 4. Therefore, metal-allene intermediates seem to be involved in this kind

of isomerizations catalyzed by gold complexes.

A gold(I)-catalyzed rearrangement of acyloxypropargyl oxiranes was described by

Faza, Soriano, de Lera, and coworkers [39]. The theoretical mechanistic study of

reactant 5 (Fig. 6) indicated that several gold catalyzed isomerizations are energeti-

cally accessible; all these mechanisms go through different allenic intermediates. The

calculations indicate that three different mechanisms can explain the formation of 6

through some rearrangement steps. Figure 6 shows the initial key intermediates for

the different mechanisms: the initial coordination of the triple bond to themetal center

gives rise an allenic intermediate i-4, by a 1,3-ester migration, or through a carbenic

intermediate i-5, by a 1,2-ester migration. Additionally, the oxirane activation by the

Au-complex can evolve to the allenic intermediate i-6 that might also afford 6 after

1,2-shift

1,3-shift

1,2-shift

L =  PMe3

N N

O

O

L-Au
0.4

i-2

O

OL-Au---

0.0
i-1

O

O

L-Au

i-3
-8.1

Å

Å

Å

Fig. 4 Scheme of the three localized intermediates of the interaction of a propargylic ester with

Au complexes. Zero point corrected energies in solution for Au Ime system, in kcal/mol

OAc

OAc AcO AcO

41 32

Cat.

Fig. 5 Scheme of the Au-catalyzed reaction of the dienyne 1
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several steps. The preferred mechanism (1,3 ester migration) for this facile synthetic

transformation involves a sequence of more than eight steps with all the functional

groups in the substrate playing a crucial and synergistic role.

3 Gold-Catalyzed Cycloadditions Between Allenes and Dienes

3.1 [4C þ 3C] Cycloadditions

In 2008, Mascareñas and co-workers developed a new [4C þ 3C] intramolecular

cycloaddition of allenedienes (7) to synthesize seven-membered ring subunits (8)

based on a Pt(II)-catalyzed process [44]. One year later they also demonstrated that

the same reactions can also be performed using Au(I) catalysts, under milder

conditions (Fig. 7) [45].

One of the key features of these methods is the ability of Pt and Au complexes to

form allylic cationic species i-7 from non functionalized allenes (Fig. 8) [46, 47]. This

allylic cation moiety participates as three carbon-2p-electron component in the

subsequent [4C þ 3C] cycloaddition with the diene. Hence, the number of electrons

involved in this cycloaddition are six [4pe� þ 2pe�], similar to the well-known

Diels–Alder reaction. As for a common Diels–Alder reaction, this [4C þ 3C] cyclo-

addition involves the formation of two s-carbon bonds by rearrangement of three

p-bonds. However, a seven-membered ring is formed, i-8. Intermediate i-8

can be stabilized by retrodonation of the metal center to the former central-carbon

of the allene, a situation that can be understood as a metal-carbene or a metal-

stabilized carbocation.

O

O
O

O

O

O

O
O

AcO

AuL

AuL

OAc

AuL

O

OAc

5

i-4

i-5

i-6

6

1,3-ester 
migration

1,2-ester 
migration

oxirane
activation

Fig. 6 Simplified scheme of the three possible mechanisms for the Au-catalyzed rearrangement of

reactant 5
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A mechanistic analysis of the Au-catalyzed [4C þ 3C] intramolecular cycload-

dition of allenediene 7’ was carried out using DFT methods. Figure 9 shows the

model system used in the calculations, which were carried out with AuCl, AuCl3,

Au(NHC), and PtCl2 complexes as catalysts [45].

The results suggest analogous mechanisms for all of these catalysts. The cata-

lytic cycle is shown in Fig. 10. The mechanism starts with the Z2-coordination (type

I) of one of the two double bonds of the allene 7’ to the metal center. Both species A

and A’ evolve to a s-allylic cation B (type II) that allows the subsequent concerted

[4C þ 3C] intramolecular cycloaddition step forming the heptacyclic structure C.

The last step is a 1,2-H shift leading to a new double C–C bond coordinated to the

metal center (D). The catalytic cycle is closed by product (8’) decoordination and

catalyst regeneration.

Intermediates A and A’ were localized for all the catalysts, and the energy

difference between them is relatively small, within a range of 2.5 kcal/mol. Hence,

there is an equilibrium between both coordination modes. For most of the catalysts,

A’ is the most stable intermediate. However, the formation of the allylic cation

intermediate B is more accessible from the species A. The transition state of this

process adopts a slipped Z1-coordination to the central carbon atom of the allene

(type II”). Intermediate B evidences a s-allylic cation structure (type II) with an

+

[M]

R

R

[M] R
R

[4C+3C]
R

R

Cat.

[4e-+2e-]

i-7 i-8

E

E

E

E

E

E

7

8

Fig. 8 Scheme of the electronic rearrangement of the Au- and Pt-catalyzed [4C+3C] cycloaddi-

tion

Me

Me
Me

Me

8'7'

N N

Au

AuNHC =

AuCl, AuCl3, PtCl2,

Fig. 9 Scheme of the model

reactions theoretically

analyzed

R

R
R

R
 [Au] 10%

87

E
E

E

E

CH2Cl2, RT

Fig. 7 General scheme of the experimental Au-catalyzed [4C+3C] cycloaddition
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angle close to 120� between the three allene carbons. Moreover, the planarity around

the allene moiety, including the three methyls and hydrogen substituents, is also

observed (Fig. 11).

The [4C þ 3C] intramolecular cycloaddition is a concerted and diastereoselec-

tive process. All the attempts to localize a stepwise mechanism or a minimum with

only one C–C bond formed were unsuccessful. The cycloaddition can take place in

two different arrangements of the diene over the metal-allyl moiety giving rise to

diastereoisomeric cycloadducts, Cexo and Cendo. The transition states leading to

these two diastereoisomers can be depicted as exo- or endo-like structures (Fig. 12).
These two pathways were explored in the case of the PtCl2-catalyzed process. The

energy barrier of the ts2 endo-like cycloaddition is 5.7 kcal/mol higher than that of

the ts2 exo-like. According to the experimentally observed diastereoselectivity, the

exo-like pathway is clearly favored, as the endo product was not observed. Interest-
ingly, the endo-like transition state shows that in this conformation the cycloaddi-

tion would take place in an asynchronous manner, with the external C–C bond

H
M

M

M

M M

A

7'8'

D

C B

A'

M

[4C+3C]
cycloaddition

allylic cation 
formation

1,2-hydrogen
 shift ts1ts3

ts2

Fig. 10 Catalytic cycle proposed from the theoretical analysis for the [4C+3C] cycloaddition
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being more formed (2.259 Å) than the internal one (2.562 Å) (Fig. 12). The major

stability of the exo-like process probably stems from steric effects. Moreover the

Cendo and Dendo intermediates are ~2 kcal/mol and ~6 kcal/mol less stable than

their exo-like counterparts, respectively. With regard to Au catalysts, a similar

situation is expected. Thus, the most favored transition states corresponded to an

exo-like concerted cycloaddition and all of them were found to be highly synchro-

nous, except for Au(NHC) (Table 1).

The [4C þ 3C] cycloaddition forms the bicyclic intermediate C with the afore-

mentioned C–M bond type that can be defined as gold stabilized cation or gold

carbene. In this sense, and being aware of the actual controversy on the nature of

Fig. 11 Geometries of A, ts1 and B for AuCl3 and Au(NHC). Angle formed by the three allene

carbons and dihedral Au–C–C–CH3 are shown (angles in degrees)

PtCl2

PtCl2

Me

Me

Me

Me

++

++

ts2 endo-like

ts2 exo-like C exo-like

C endo-like

Fig. 12 Geometries of exo and endo-like ts2 and C intermediate for PtCl2 system, (distance in Å)
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the bond of these species [26–29], it is worth noting that C intermediates showed

a shorter C–M bond than the precursor intermediate B, therefore supporting some

double bond nature of C (Table 1). The biggest difference in C–M value (0.111 Å)

was observed in the case of PtCl2. This is also in agreement with the well acce-

pted higher ability of Pt compared to Au of stabilizing and forming carbenic C¼M
bonds [48].

The 1,2-H shift is a one-step process for all the catalysts studied by these authors

except for Au(NHC) system. In this latter case the carbene intermediate C evolves

to a different conformer C’ (through transition state ts3’), prior to undergoing the

1,2-H migration, which eventually occurs through transition state ts3 (Fig. 13).

The principal difference between both conformers, C and C’, can be described by

the H–C–C–M dihedral angle: 161.1� for intermediate C and 91.2� for C’ (Fig. 13).
In any case, the barrier for the formation of D from C’ is rather low (3.3 kcal/mol).

Thus, in practice, the process from C to D could be also considered as a single step

process with Au(NHC).

The conformational change observed for the Au(NHC) system is also required

for the 1,2-H shift (ts3) with the others catalysts, as can be deduced from their

respective transition states ts3 (Table 2). Hence, this conformational change seems

to be required for the 1,2-H shift, in order to optimize the interaction between the 1s
hydrogen orbital and the free 2pz orbital of the carbene. The H–C–C–M dihedral

values of C and ts3 for all the catalyst are shown in Table 2. As can be deduced

from this data, the dihedral angle in ts3, corresponding to the 1,2-H migrations is

almost identical for all catalysts, close to 90�, and just slightly bigger for PtCl2.

The energy profiles for AuCl, AuCl3, Au(NHC), and PtCl2 are shown in Fig. 14

(formation of C’ is omitted since it doesn’t change the general mechanistic analysis

nor the overall energy barriers of the process). The energy barriers of the allylic

cation formation (ts1), [4C þ 3C] cycloaddition (ts2) and 1,2-H shift or (ts3) are

shown in Table 3.

The energy barriers for the allylic cation formation and the relative stability of

intermediate B showed that this process is very dependent on the nature of the

catalyst. This step involves an increase of the electron density on the metal center.

Accordingly, the more the complex is electron-accepting, the easier the process.

Hence, the lowest barrier for AuCl3 compared with AuCl is reasonable. The low

barriers and the relative stability of intermediate C ensure a fast and irreversible

[4C þ 3C] cycloaddition step for all the catalysts.

Table 1 Distances of the two forming C–C bonds of the [4Cþ3C] cycloaddition transition state

ts2 and the C–M bonds for intermediates B and C (distances in Å)

C–Cdist on ts2 exo-like C–Mdist

Internal External Difference B C Difference

AuCl 2.378 2.353 0.025 2.048 1.972 0.076

AuCl3 2.436 2.464 �0.028 2.069 2.028 0.041

Au(NHC) 2.448 2.292 0.156 2.081 2.047 0.034

PtCl2 2.390 2.417 �0.027 1.959 1.848 0.111
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According to these authors, the 1,2-H-shift has the highest energy barrier for

all the analyzed catalysts (AuCl, AuCl3, Au(NHC), PtCl2). However, in the case

of a family of [AuPR3]
+ catalysts, and considering DG, Benitez et al. have found

that the [4C þ 3C] cycloaddition can be rate-determining [49]. The relative

energy barriers of the different catalysts are in agreement with the experimental

observation: the reaction catalyzed by PtCl2, which exhibits the highest energy

barrier, usually requires high temperatures, whereas a good conversion was

obtained for AuCl and AuCl3 catalysts at room temperature. For Au(NHC), that

exhibits the smallest barrier of 8.6 kcal/mol, the reaction can be carried out at 0 �C
in less than 1 h.

Fig. 13 Geometries of the species involved on the 1,2-hydrogen shift for Au(NHC) catalyst. The

H–C–C–M dihedral values are shown (angles in degrees)

Table 2 Values of the H–C–C–M dihedral parameter for C conformers and 1,2-H-shift transition

state ts3 (angles in degrees)

C ts3’ C’ ts3

AuCl 157.4 – – 88.3

AuCl3 150.7 – – 88.1

Au(NHC) 161.1 107.3 91.2 88.0

PtCl2 114.1 – – 92.5
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Therefore, Au-catalysts are more active than PtCl2, and the cationic species Au

(NHC) is the most effective from those computationally studied. The different

behavior between Au and Pt halides catalysts could be traced to the formation of a

stronger carbene-Pt bond which implies a major relative stability of intermediate C

and hence a lower reactivity because of the higher energy barrier for the subsequent

1,2-H shift.

3.2 [4C þ 2C] Cycloadditions

It has been experimentally shown that, for the reaction of specific allenedienes

with Au-complexes equipped with more electron-accepting ligands such as phos-

phites and phosphoramidites, the major reaction product becomes the [4C þ 2C]

cycloadduct 9 instead of the [4C þ 3C] adduct 8 (Fig. 15). The formation of these

adducts as well as their relative proportions depends on the substrate (the 4 þ 2

Fig. 14 Energy profile for all the analyzed catalyst (relative gas phase electronic energies in kcal/mol)

Table 3 Relative energy barriers for each one of the three reaction steps (relative gas phase

electronic energies in kcal/mol)

ts1 ts2 ts3

AuCl 13.7 2.0 14.6

AuCl3 0.7 1.4 12.3

Au(NHC) 6.3 3.1 8.6

PtCl2 8.0 1.1 25.6
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requires disubstitution of the allene), reaction conditions and specific catalyst

employed [50].

Several reaction pathways for the formation of the [4C þ 2C] adduct were

analyzed by Montserrat et al. by means of DFT calculations, using [(MeO)3PAu]
+

as model catalyst and allenediene 7’, with two methyl substituents at the distal

position of the allene, as model substrate (Fig. 16) [50].

A stepwise process involving a carbocationic intermediate E that in principle

could evolve to any of both products (8’ or 9’) was evaluated (Fig. 17). An analogous

Fig. 15 General scheme of the observed experimental [4+3] and [4+2] cycloadditions catalyzed

by Au-complexes with strong electron-acceptor ligands. Selected experimentala examples. aCon-

ditions: (ArO)3PAuCl (10mol%) and AgSbF6 (10mol%) in CH2Cl2 (0.15M) at 0 �C for 1 h. bRatio

determined by 1H-NMR in the crude reaction mixtures. cIsolated yields. d5 min at�15 �C. e40 min

at 0 �C

H

H

H

7' 9'8'

[AuP(OMe)3]+

Fig. 16 Scheme of the model reaction theoretically studied to explore the different mechanisms

that lead to 8’ and 9’
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intermediate including a benzylic cation, rather than the allylic one of E, was

proposed to be an intermediate in Au-catalyzed [2 þ 2] cycloaddition of allenes

[51]. However, in spite of an intensive theoretical exploration of the potential surface,

such intermediate E or related species could not be located, presumably due to the

instability of the nonsubstituted allylic cation structure E. In all the attempts, the

activation of 7’ leads to B which undergoes a concerted [4C þ 3C] cycloaddition,

with a very low energy barrier.

Interestingly, the experimental [4C þ 2C] cycloadduct product 9 showed the

same stereochemistry (hydrogens in trans) as the [4C þ 3C] cycloaddition pro-

ducts 8 [44, 45, 50]. Moreover, preliminary attempts to develop asymmetric Au(I)-

catalyzed cycloaddition using chiral phosphoramidites as gold ligands showed that

both [4C þ 3C] and [4C þ 2C] products were obtained with equal enantiomeric

excess [50]. Hence, the formation of both products must have a common diastereo

and enantio determining mechanistic step. These facts together with the low

barriers found for the formation of the [4C+3C] cycloaddition suggested that the

[4C+2C] product 9’, as well as the [4C+3C] cycloadduct 8’, could be formed after

the initial [4C+3C] cycloaddition step from B. Indeed the calculations showed that

1,2-alkyl migration on the cycloheptenyl carbene intermediate C can be a pathway

competitive with the 1,2-H shift, thus leading to 9’. This step implies a ring

contraction in the carbene intermediate C and would provide the [4C+2C] species

F (Fig. 18). Similar conclusions were also assumed by Benitez et al.[49].

The energy profile for the [AuP(OMe)3]
+-catalyzed reaction is shown in Fig. 19.

The formation of the allylic cation and subsequent [4C+3C] cycloaddition convey low

energy barriers. The structure of the transition state ts2 showed that the cycloaddition

[Au]

+

H

H

E
H

H

H

9'8'7'

Fig. 17 Scheme of a hypothetical intermediate for the [4C+2C] cycloaddition mechanism

Cat.

[Au]
[Au]

[Au]

[4+3]

A'

H

H

H

H

H

B C

+

[Au]

F

1,2-H shift

ring 
contraction

[Au]

D

7'

Fig. 18 Scheme of the theoretical proposal mechanism for the formation of the [4C+3C] and

[4C+2C] products
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process is quite asynchronous. TheC–C bond distances are dC–Cinternal ¼ 2.055 Å and

dC–Cexternal ¼ 2.730 Å.

Intermediate C is a key divergent point. On one hand it can provide the seven-

membered ring adduct by means of a 1,2-H-shift. As in the case of the Au(NHC)

catalyst, this process takes place in two steps: a preliminary conformational change

(C’ for the Au(NHC) system) and the hydrogen shift. Analogously, the barrier for

the latter is also very low, 2.2 kcal/mol, and can be considered as a single step.

The transition state for 1,2-H shift (ts3) showed a value of 87.2� for the dihedral

H–C–C–M (Fig. 20). On the other hand it can lead to [4+2] adducts by means of a

ring contraction process. The transition state for the required 1,2-alkyl-migration

(ts4) has a conformation similar to that present in intermediateC (the dihedral angle

for structures C and ts4 are 160.9� and 166.3�, respectively). In ts4 the cycloheptyl
subunit is being broken (dC–Cbroken ¼ 2.033 Å) and the distance of the forming

C–C bond to obtain the cyclohexyl is relatively short (dC–Cforming ¼ 1.908 Å)

(Fig. 20).

Table 4 shows the energy barriers for the two competitive steps (1,2-H shift and

1,2-alkyl migration) for different Au-complexes. In concordance with the experi-

mental observations, an electron-acceptor ligand at gold ([AuP(OMe)3]
+) favors

the 1,2-alkyl migration compared to the 1,2-H shift. Conversely, with the electron-

donor N-heterocyclic carbene ligand (Au(NHC)) the 1,2-H-shift is energetically

favored.

Benitez et al. also performed a theoretical analysis of these reaction mechan-

isms [49], and reported an analog mechanism for the [4C+3C] cycloaddition of

allenedienes. Importantly, their results with a more hindered phosphine ligand

Fig. 19 Energy profile of the reaction of 7’ with [AuP(OMe)3]
+ catalyst (relative gas phase

electronic energies in kcal/mol)
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(P(t(Bu)2Ph) suggested that steric effects can affect the Au–C bonding properties

and therefore the reactivity of the process and the ratio of [4+2] and [4+3] adducts.

Regarding the nature of the Au–C bond on carbene intermediate C, a natural bond

orbital (NBO) analysis showed that the Au–carbene bond is formed by weak s and

p components. The s-interaction takes place between the C sp2 lone pair over-

lapping with the 6s gold orbital, which is partially populated by donation of the

ligand. The p-component is a donation from a dp Au-orbital to the empty pp-orbital
on a carbon atom. As a conclusion from the combination of theoretical and experi-

mental results, these authors suggest that the 1,2-alkyl migration is relatively

insensitive to the electronic ligand effect, whereas 1,2-H-shift is affected by the

increased population of the C pp-orbital, partially full by donation from the Au

dp-electrons. The steric properties of the ligand seem to be a key factor determining

this donation from the dpAu-orbital to the C- pp-orbital, thus affecting the products
ratio.

The theoretical calculations carried out byMonserrat et al. are consistent with the

experimental observations that the NHC type of ligands with high donor character

the reaction prefers to evolve by conformational change and 1,2-H migration to give

cycloheptenyl systems. On the other hand, acceptor ligands like triarylphosphites

Fig. 20 Geometries of transition states of the 1,2-hydrogen shift (ts3) and 1,2-alkyl migration

(ts4) for ([AuP(OMe)3]
+ analyzed system (angles in degrees, distances in Å)

Table 4 Energy barriers of the competitive pathways, 1,2-H-shift and 1,2-C-migration for the

analyzed Au-catalyst (relative gas phase electronic energies in kcal/mol)

ts3 ts4 Difference

AuP(OMe)3 10.3 8.6 �1.7
AuPH3 8.1 8.5 0.4

AuCl 14.6 17.7 3.1

Au(NHC) 8.7 10.8 2.1
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give rise to a lower energy barrier for the ring contraction step. This donor-acceptor

explanation for the [4+3]/[4+2] dichotomy is also fully consistent with recent

experiments published by Furstner et al. on the behavior of NHC-carbene ligands

with similar s-donating properties but different p-acceptor character [52].
The effect of allene substituents on these two competitive pathways was also

analyzed [50]. Experimental data suggest that decreasing the substitution leads to a

lower reactivity, so that unsubstituted allenes remain unaltered when submitted to

the reaction conditions. The theoretical analysis of a reactant analog to 7’ lacking the

methyl groups in the terminal allene position, 10’, revealed that the [4C+3C]

cycloaddition could take place in a single step that couples the allene activation

and the [4+3] cycloaddition (Fig. 21). Nevertheless, this direct [4C+3C] cyclo-

addition for this non-substituted substrate 10’ is higher in energy (energy barrier

of 6.8 kcal/mol) than that required for reactant precursor 7’. This different behavior

can be explained in terms of a higher difficulty for the formation of the allylic cation

due to the lower capacity of less substituted carbons to stabilize positive charges.

The 1,2-H shift and the competitive 1,2-alkyl migration steps could be computa-

tionally located. The energy barrier of the 1,2-H shift pathway was 11.1 kcal/mol,

similar to those for 7’ (10.3 kcal/mol). However, the energy barrier of 1,2-alkyl

migration pathway was 23.8 kcal/mol, and hence the process is clearly less favor-

able than for 7’ (8.6 kcal/mol). According to these values, the formation of the [4+2]

cycloadducts seems to be strongly dependent on the ability of allene distal sub-

stituents to stabilize the positive charge that is being generated at this carbon center

during the 1,2-alkyl migration (ts4). This stabilization is obviously higher when this

carbon has two alkyl groups, and decreases with the number of alkyl substituents.

Au= [AuP(OMe)3]+

[4C+3C]
[4C+2C]

[Au]

0.0

6.8

ts2

10’

ts4

ts3

–22.8

–11.7

1.0

–45.9

–48.4

H

H

[Au] H
HH

[Au]

H

[Au] H H

H H

H

H

H

Fig. 21 Energetic profile founded for the reaction with the non-substituted allene (relative gas

phase electronic energies in kcal/mol)

Gold-Catalyzed Cycloadditions Involving Allenes 241



4 Other Cycloadditions Involving Allenes

This section is devoted to Au-catalyzed cycloadditions between allenes and alkenes

whose mechanisms have been theoretically analyzed.

A gold-catalyzed intramolecular [3þ2] cycloaddition of 1-aryl-1-allene-6-enes

to give cis-fused products was recently reported by Liu and coworkers (Fig. 22a)

[53]. In the case of substrate 11, products 12, 13, and 14 were experimentally

observed (Fig. 22b). The authors carried out a mechanistic DFT study to evaluate

the observed [3þ2] cis-stereoselectivity of product 12.

The proposed mechanism starts with coordination of the disubstituted double

bond of the allene to the metal center to give complex i-9 (Fig. 23). This interme-

diate evolves through an intramolecular 6-endo-dig cyclization by nucleophilic

attack of the internal carbon of the alkene. This step can give a mixture of cationic

R3

R1 R2

H

R3

R2
R1

AuI

cis-fused

H H H

Cat.

11 12 13 14

b

a

+ +

Fig. 22 General reaction for Au-catalyzed [3+2] cycloaddition of 1-aryl-1-allene-6-enes

LAu H

Me

AuL

H

Me

AuL

H

Me

AuL

H

H

Me

AuL

H

12

trans-12

cis-i-11

i-9

cis-i-10

trans-i-10 trans-i-11

12.4

12.5

7.1

17.4

Fig. 23 Calculated intermediates for the stepwise [3+2] cycloaddition. Zero point energy barriers

in kcal/mol [53]
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intermediates cis-i-10 and trans-i-10. The calculations indicate that indeed a

mixture of cis-i-10 and trans-i-10 isomers can be formed, as the energy barriers

are similar (12.4 kcal/mol and 12.5 kcal/mol, respectively), as well as their relative

stability (trans-i-10 is 1.6 kcal/mol more stable than cis-i-10). Both intermediates

can form the cis-i-11 or trans-i-11 adducts through an intramolecular arylation

process (formally the whole process is a [3þ2] cycloaddition). However, the cis-
pathway is clearly favored over the trans-, the energy barriers being 7.1 and

17.4 kcal/mol, respectively. These results follow the experimental trend since the

trans-isomer was never observed.

Surfing through the literature one can find other cycloaddition reactions that

involve the participation of allene and alkene moieties, though the allene is not

formally present in the starting material. Propargyl acetates 15 evolve through an

Au-catalyzed [3,3] rearrangement into allenyl acetate intermediate i-12 (Fig. 24).

The reaction mechanism of this rearrangement was theoretically analyzed by

Malacria and coworkers [54]. This is a clear example of the relatively easy

interconversion between propargylic acetates and allenyl species, as previously

commented on (Fig. 4). The allene intermediate i-12 exhibits different reactivity

depending on the number of substituents R1, R2, and R3 (methyls or hydrogens) and

the length of the (n ¼ 1,2). Three products 16, 17, and 18 were isolated. The first

one implies a [4+2] cycloaddition, whereas additional rearrangements are necessary

to obtain the other two products.

The gold catalyzed reaction of allenyl acetate species i-12 was theoretically

analyzed, and calculations led to propose the mechanism shown in Fig. 25. The

coordination of gold to the allenic intermediate i-12 may give rise to two different

R2

Cn

R1
OAc

R3

R2

R1

R3

R3

R2

R2

R2

R1

R3R3

R3

R3

R1

R3

R3

Cn

AcO

Cn

Cn

Cn

OAc

AcO

AcO

H

15

16

17

18
i-12

Fig. 24 Scheme of the Au-catalyzed reaction of propargyl acetate 15 and structure of the

proposed allenic intermediate i-12 [54]
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intermediates: complexes of type i-13 with the alkene coordinated, or i-15 with

allene coordination. In turn, i-13 can evolve through a [4+2] cycloaddition that

forms a bicyclic intermediate i-14. On the other hand, i-15 is structurally similar

to a bent-allene (type II”, Fig. 2) that retains the chirality of the starting allene.

A Nazarov-like cyclization of i-15 forms the cyclopentenylidene i-16. The presence

of the alkene group allows the electrophilic cyclopropanation forming the species

i-17 as a competitive pathway of the 1,2-hydride migration that forms species i-18

when R1¼H.
Regarding the [4þ2] cycloaddition process, a reaction mechanism was compu-

tationally found with or without the assistance of the catalyst. The energy barriers

(enthalpies at 298 K) of the uncatalyzed pathway were relatively high, over

23 kcal/mol independent of the substituents. The Au-catalyzed pathway reduced

the energy barrier of this process by ~4 kcal/mol, except for R2¼Me. Both cyclo-

addition pathways take place in a concerted asynchronous manner forming first the

bond between the external carbons of the alkenes, followed by the other with the

central allene carbon.

The relative stability of i-13 and i-15 is similar, so the chemoselectivity of this

reaction is determined by the relative energy barriers of the [4þ2] cycloaddition
and the Nazarov-like cyclization steps. Table 5 shows the difference values calcu-

lated for the energy barriers of both competitive [4þ2] cycloaddition and cycliza-

tion pathways, depending on R1, R2, R3 for n ¼ 1 (no dependence on the length

chain was observed). The calculations found that the cyclization step is favored

over the cycloaddition. Then, although the products of both competitive pathways

were observed experimentally, the theoretical study predicts only formation of

products 17 and 18. However, the experimental observed trend with the substituents

is consistent with the calculations. The cycloaddition pathway is favored when the

allene is tetrasubstituted R1¼Me, and the vinyl moiety is monosubstituted R2¼H;
otherwise the formation of cyclopentadiene i-16 is clearly favored (Table 5).
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Fig. 25 Scheme of the proposed mechanism via the allenic intermediate i-12 for the Au-catalyzed

reaction of propargyl acetate 15 [54]
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5 Concluding Remarks

The analysis of the reaction mechanisms for gold-catalyzed cycloaddition reactions

by means of theoretical methods involving allenes has been assessed in the present

chapter. The complexation of the allene moiety to the metal center is always

described as the first step towards its reactivity. Regarding this interaction between

gold(I)-complexes and allenes, several isomers with relatively similar energies can

be formed. The stability of these species is highly dependent on both the allenic

substituents and the nature of the ligands at gold. Therefore, the participation of

different allenic intermediates is crucial to understanding the extensive reactivity

observed in these gold-catalyzed processes.

One of the most important gold-catalyzed cycloadditions is that involving

allenes and dienes. This reactivity is shown to give different products, six- and

seven-membered rings depending on the nature of the catalyst. According to the

theoretical studies, the mechanism proposed for the [4Cþ3C] intramolecular cyclo-

addition has three main steps: (1) allene coordination of the catalyst and formation

of an allylic cation, (2) cycloaddition leading to a seven-membered ring intermedi-

ate, and (3) 1,2 H-shift and formation of the [4Cþ3C] cycloaddition product.

The reaction mechanism for the formation of the [4Cþ2C] product is shown to

be rather similar, sharing the two initial steps (1) and (2) that provide the seven-

membered ring intermediate. The difference is introduced in the third step. This

reaction step (3) involves a ring contraction (1,2 alkyl migration, instead of a 1,2

H-shift) giving rise to the six-membered ring cycloaddition product. The preferred

formation of 4þ3 or 4þ2 adducts can be certainly controlled by modifying the

Table 5 Differences between the energy barriers of the two competitive pathways [4+2] cyclo-

addition and cyclization for a sort of reactants depending on the substituted R1, R2 and R3.

Catalyzed by Au(PMe2Ph) calculated enthalpy differences at 298 K in kcal/mol

R1 R2 R3 DDH298(ts-cyclization favored)
#

H H H 11.5

Me H H 5.2

H Me H 18.2

H H Me 10.4

Me H Me 2.5

H Me Me 17.3
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characteristics of the gold ligand. Therefore more electron-donor ligands like NHC

favor the 4+3 pathway whereas electronacceptor triphosphite type of ligands favor

the ring contraction process leading to the formal [4þ2] adducts.
Theoretical analysis of other gold-catalyzed reactions involving allenes and

alkenes has provided an explanation of the chemo- and stereoselectivity observed.

Theoretical studies have also shown the implication of allenes as intermediates in

gold-catalyzed reactions of other precursors such as propargylic derivatives.

To conclude, theoretical analyses of gold-catalyzed processes are still scarce,

although they have witnessed an important impulse in recent years. In general the

theoretical calculations have been quite consistent with the experimental results and

helped to propose mechanistic alternatives and explain reactivity behavior. No

doubt the use of increasingly sophisticated theoretical tools will be of great help

to advance further new gold-catalyzed processes and refine those already deve-

loped. In particular, the rich and diverse reactivity of allenes in gold-catalyzed

reactions promises to take advantage of the theoretical progress.
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ABSTRACT

The reaction between acetylenes and sulfoxides, studied as a test case for gold-catalyzed intermolecular addition, provides the oxyarylation
compounds 3 in good yields. Unpredictably, in all cases a single regioisomer arising from the electrophilic aromatic alkylation at the position
adjacent to the sulfur atom is obtained instead of the expected Friedel-Crafts regioisomer. A new concerted mechanism based on DFT
calculations is proposed to account for the products in this intermolecular gold(I)-catalyzed reaction.

Despite the fact that the gold-catalyzed intramolecular
addition of nucleophiles to alkynes has become a mature
field,1 a number of mechanistic questions remain unresolved2

since the mechanistic information inherent to the intermo-
lecular reactions is scarce. Toste’s3a and Zhang’s groups3b

reported the intramolecular gold-catalyzed addition of sul-
foxides to alkynes which occurs through an R-carbonyl gold
carbenoid intermediate.3,4 We have developed the intermo-
lecular addition of an array of sulfoxides 2a-e to alkynes
1a-e to test the regiochemistry of the reaction between the
putative R-oxo gold-carbenoid and the nucleophile, an

important but unapproachable aspect in the intramolecular
reaction. A novel mechanistic proposal based on DFT
calculations is presented to rationalize the results of this
study.

The intermolecular reaction between acetylenes 1 and
sulfoxides 2 catalyzed by 5% Ph3PAuCl and 7.5% AgSbF6

afforded compounds 3 in good to moderated yields (Table
1). No reaction took place with the internal alkynes PhCCMe
and i-PrCCMe. Concerning the sulfoxide, the reaction went
in a very good yield with the unsubstituted phenyl benzyl
sulfoxide 2b and in a moderate yield with the more electron-
deficient sulfoxide 2c.
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According to the R-carbonyl gold carbenoid mechanism
proposed for the intramolecular version of the reaction,3a

formation of derivatives 3 would take place as shown in
Scheme 1. Thus, the initial nucleophilic addition of sulfoxide

to the gold-activated alkyne would provide the vinyl gold
intermediate II that would rearrange to give intermediates 4
and 5. To complete the sequence, reaction between 4 and 5

would yield the R-arylketone via a Friedel-Crafts5 type
reaction. According to this proposal, we should expect the
formation of a mixture of regioisomers. However,6 in all
cases of our reaction, only the regioisomer 3 corresponding
to the alkylation at the position adjacent to the sulfur was
obtained.7 To verify the consistency of this behavior,
asymmetric aryl-heteroaryl and diaryl sulfoxides 2d and 2e
were tested as nucleophiles. In principle, in the case of
sulfoxide 2d (eq 1) the electrophilic aromatic substitution
(EAS) should occur at the more activated C-5 position of
thiophene.8 However, unpredictably, alkylation took place
exclusively at the C-3 position (product 3ad, 71%).

The same trend was observed in the reaction of sulfoxide
2e. In this case, a 2:1 mixture of the isomers 3ce and 3′ce
was obtained in a 77% overall yield (eq 2). Once again, the
alkylation took place exclusively at the positions adjacent
to the thioaryl moiety, regardless of the presence of the
directing -OMe group. The violation of the orientation rules
of the EAS is a highly remarkable observation,9 and it led
us to consider that in this case additional factors are
overriding the expected reactivity pattern.10 To clarify these
factors and to help explain the regiochemistry observed in
products 3, we carried out a detailed mechanistic study of
the transformation.

Theoretical calculations11 on a model reaction between
propyne (1f) and sulfoxide 2a catalyzed by [PH3Au+] were
performed. The optimized geometries of the species involved
in the catalytic cycle and the energy profile are shown in
Figures 1 and 2 (for computational details, see Supporting

(1) For selected rewiews on gold catalysis, see: (a) Dyker, G. Angew.
Chem., Int. Ed. 2000, 39, 4237. (b) Hashmi, A. S. K. Gold Bull. 2003, 36,
3. (c) Hashmi, A. S. K. Gold Bull. 2004, 37, 51. (d) Krause, N.; Hoffmann-
Röder, A. Org. Biomol. Chem. 2005, 3, 387. (e) Hashmi, A. S. K. Angew.
Chem., Int. Ed. 2005, 44, 6990. (f) Hashmi, A. S. K.; Hutchings, G. Angew.
Chem., Int. Ed. 2006, 45, 7896. (g) Zhang, L.; Kozmin, S. A. AdV. Synth.
Catal. 2006, 348, 2271. (h) Fürstner, A.; Davies, P. W. Angew. Chem., Int.
Ed. 2007, 46, 3410. (i) Gorin, D. J.; Toste, F. D. Nature 2007, 446, 395. (j)
Jiménez-Núñez, E.; Echavarren, A. M. Chem. Commun. 2007, 333. (k)
Hashmi, A. S. K. Chem. ReV. 2007, 107, 3180. (l) Marion, N.; Nolan, S. P.
Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 46, 2750. (m) Crone, B.; Kirsch, S. F.
Chem.sEur. J. 2008, 14, 3514. (n) Widenhoefer, R. A. Chem.sEur. J.
2008, 14, 5382. (o) Li, Z.; Brouwer, C.; He, C. Chem. ReV. 2008, 108,
3239. (p) Arcadi, A. Chem. ReV. 2008, 108, 3266. (q) Jiménez-Núñez, E.;
Echavarren, A. M. Chem. ReV. 2008, 108, 3326. (r) Gorin, D. J.; Sherry,
B. D.; Toste, F. D. Chem. ReV. 2008, 108, 3351. (s) Hashmi, A. S. K.;
Rudolph, M. Chem. Soc. ReV. 2008, 37, 1766.

(2) (a) Fürstner, A.; Morency, L. Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 5030.
(b) Hashmi, A. S. K. Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 6754. (c) Seidel,
G.; Mynott, R.; Fürstner, A. Angew. Chem., Int. Ed. 2009, 48, 2510, and
refs cited therein.

(3) (a) Shapiro, N. D.; Toste, F. D. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 4160.
(b) Li, G.; Zhang, L. Angew. Chem., Int. Ed. 2007, 46, 5156. For further
intramolecular gold-catalyzed oxidation of alkynes: (c) Yeom, H.-S.; Lee,
J.-E.; Shin, S. Angew. Chem., Int. Ed. 2008, 47, 7040. (d) Cui, L.; Zhang,
G.; Peng, Y.; Zhang, L. Org. Lett. 2009, 11, 1225. (e) Cui, L.; Peng, Y.;
Zhang, L. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8394.

(4) For analogous R-oxo gold carbenoids prepared from R-diazoesters,
see: (a) Dı́az-Requejo, M. M.; Pérez, P. J. Chem. ReV. 2008, 108, 3379.

(5) (a) Olah, G. Friedel-Crafts and Related Reactions; Wiley and sons:
New York, 1964; Vols. 1 and 2. (b) In the intramolecular reaction, the
EAS pathway is supported by inverse secondary KIE consistent with
literature examples for Friedel-Crafts alkylations.

(6) (a) Miles, J. A.; Beeny, M. T.; Ratts, K. W. J. Org. Chem. 1975,
40, 343. (b) Raw, B. C.; Ghosh, K.; Jana, V. J. Org. Chem. 1996, 61, 9546.
For σp values of an ethoxy group (0.25) and thioethoxy (0.04), see: Charton,
M. Prog. Phys. Org. Chem. 1981, 13, 119.

(7) The substitution pattern observed seems to be fully independent of
the nature of the substituent at the para position in the aromatic ring on
putative intermediate 5 (see products 3aa, 3ab, and 3ac).

(8) Clementi, S.; Marino, G. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1972, 2,
71.

Table 1. Gold(I)-Catalyzed Intermolecular Nucleophilic
Addition of Sulfoxides 2 to Alkynes 1

1 2

R1 R2 R3 3 yield (%)

1a C6H5 2a OCH3 CH3 3aa 87
1a C6H5 2b H CH2C6H5 3ab 83
1a C6H5 2c Br CH3 3ac 49
1b p-ClC6H4 2a OCH3 CH3 3ba 71
1c n-C4H9 2a OCH3 CH3 3ca 84
1d (CH3)3C 2a OCH3 CH3 3da 20
1e CH3CH2O 2a OCH3 CH3 3ea 50

Scheme 1. Observed Single Isomer Formation from Alkenyl
Gold Intermediate II According to the Mechanism Proposed for

the Intramolecular Version of the Reaction
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Information). The reaction seems to proceed through an
alkenyl gold intermediate C (Figure 3).

Remarkably, our efforts to identify the formation of R-oxo
gold carbenoid 4 plus sulfide 5 (see Scheme 1) were
unsuccessful; all attempts evolved to the intermediate C or
gave rise to unreasonable structures. The analysis of the

potential energy surface showed an alternative pathway
where the alkenyl gold intermediate evolves in two steps to
the final product 3fa. The reaction starts with the interaction
of the metal catalyst [PH3Au+], the sulfoxide 2a, and the
alkyne 1f giving complexes B (B-anti and B-syn)12 selected
as our energy reference.

Subsequently, two alternative anti or syn reaction pathways
were identified for the gold-promoted nucleophilic addition
of 2a to 1f. The energy barriers associated with this step,
giving rise to the isomeric alkenyl gold intermediates (E)-C
and (Z)-C, are 4.3 and 10.8 kcal/mol for ts1-anti and ts1-
syn, respectively, favoring the anti pathway by 6.5 kcal/mol.
Then, C evolves to a new intermediate D via [3,3′]-
sigmatropic rearrangement involving a six-membered cyclic
transition state, ts2, where the S-O R-bond is being broken
concomitantly with the formation of a new C3-C3′
R-bond.13 Similar relative energy barriers of 3.8 and 4.6 kcal/
mol were found in this step starting from (E)-C or (Z)-C,
respectively. The set of calculated C-Au bond lengths in
the intermediate C and ts2 are, respectively, 2.048 and 2.017
Å for the (E)- versus 2.041 and 2.020 Å for the (Z)-

(9) Phipps, R. J.; Gaunt, M. J. Science 2009, 323, 1593.
(10) Since sometimes the metal can be replaced by a proton: ( Hashmi,

A. S. K. Catal. Today 2007, 122, 211)we heated a mixture of 1a with
sulfoxide 2a and 5% of tungstic acid, obtaining a 32% yield of 3aa.

(11) Calculations were performed with Gaussian03 using B3LYP
functional. Energy values were obtained by single-point calculations using
the 6-311++G(d,p) basis set for C, O, H, and S atoms and the SDD
pseudopotential for Au. Solvent effects were included by means of a
continuum method.

(12) The 31P-NMR spectrum (CD2Cl2, 120 MHz, rt) of a 1:1.5:1:1
mixture of Ph3PAuCl, AgSbF6, 1a, and 2a reveals an equilibrium containing
an small amount of free “((Ph3)nPAu+)” (sharp singlet at δ 44.5 ppm) (see:
Harrison, T. J.; Kozak, J. A.; Corbella-Pan, M.; Dake, G. R. J. Org. Chem.
2006, 71, 4525. ) and gold complexes B containing 1a and 2a (broad singlet
at δ 35.9 ppm). In the 1H NMR spectrum, signals of free 1a or 2a are not
observed. The δ 2.6 ppm 1H NMR signal (CD2Cl2, 300 MHz, rt) of the
S-Me group of 2a is shifted to δ 3.0 ppm in a 1:1.5:1 mixture of Ph3PAuCl,
AgSbF6, and 2a. The S-Me δ value remains unaltered when 1 equiv of 1a
is added to the former mixture proving that 2a remains complexed in the
presence of 1a.

(13) In a trapping experiment, all the attempts failed giving no
incorporation of the external nucleophile.

Figure 1. Optimized geometries of the species involved in the
catalytic cycle for the anti addition.

Figure 2. Energy reaction profile for a model reaction between
propyne (1f and sulfoxide 2a catalyzed by [PH3Au+].

Figure 3. Proposed catalytic cycle based on DFT calculations for
the modeled reaction.
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stereoisomer falling in any case within the range of a Au-C
single bond.2a Next, a 1,2-H shift amounts to the protode-
metalation of gold and rearomatization of the π-system
giving a new intermediate E in which any stereochemical
information is lost. This latter step, irrelevant for the selection
of the reaction path, occurs with energy barriers of 24.6 (ts3-
anti) and 25.5 (ts3-syn) kcal/mol. Metal releasing of 3fa from
intermediate E closes the calculated catalytic cycle. The
overall catalytic cycle is depicted in Figure 3.

In conclusion, we report herein an intermolecular gold-
catalyzed addition of sulfoxides to alkynes which constitutes
an easy approach to functionalize selectively the ortho
position of an aryl sulfide giving a range of aryl ketones in
very good yields. Theoretical calculations performed to
explain the experimental findings have shown that this
transformation represents a novel case of gold-catalyzed
reaction proceeding through a concerted mechanism. The

present work also highlights that the intermolecular oxyary-
lation of alkynes reveals mechanistic details associated to
the regioselectivity which remained unnoticed in the study
of the intramolecular version.
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